
                                  ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016,

la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, 
Având în vedere:

       -  prevederile  art. 5 alin. (1)  lit. a),  art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din  Legea nr.
273/2006 privind  finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
      - prevederile  Titlului IX din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
      - prevederile  Legii nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală;

- prevederile  O.U.G. nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbre, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- prevederile art. 2 şi art. 13 lit. a) din Legea  nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de
timbru, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 6 alin. (1) – (8)  din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- expunerea de motive  nr. 3526 din 20.10.2015a  primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul de specialitate nr. 3525 din 20.10.2015;
- procesul verbal nr. 3528 din 20.10.2015; 
- raportul  nr. 3527 din 20.10.2015 al  comisiei juridice şi de disciplină;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b)  şi alin.(4) lit. c), art. 45 alin. (2) litera c)  şi art. 115 alin. (1) lit. b) din

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:

       Art. 1 -   Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, la nivelul comunei Gheorghe Doja,
judeţul Ialomiţa, după cum urmează:

a) nivelurile prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, constituind
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

b) pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,14%, asupra valorii impozabile a clădirii;
    c) pentru  clădirile  nerezidenţiale  aflate  în  proprietatea  persoanelor  fizice,  impozitul  pe  clădiri  se
calculează prin aplicarea unei cote de  1 % asupra valorii care poate fi:
    -  valoarea rezultată dintr-un raport  de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii  5 ani
anteriori anului de referinţă;
    - valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori
anului de referinţă;
    -  valoarea  clădirilor  care  rezultă  din  actul  prin  care  se  transferă  dreptul  de  proprietate,  în  cazul
clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

d) pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din
domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile
a clădirii;

e) în cazul în care valoarea clădirii nerezidenţiale nu poate fi calculată conform prevederilor art.458
alin. (1) din Legea nr. 227/2015, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile
determinate conform art. 457 din Legea nr. 227/2015;
    f) pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa
pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,14 % asupra valorii impozabile a clădirii;

g) pentru  clădirile  nerezidenţiale  aflate  în  proprietatea  sau  deţinute  de  persoanele  juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii impozabile a clădirii;

h) pentru clădirile  nerezidenţiale  aflate în  proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,  utilizate
pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4%
asupra valorii impozabile a clădirii;

i) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani
anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
     j) în cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%;

k) taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu  30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale;

l) taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă



este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii;
m) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit. l)

este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente;
n) taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru

eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale;
    o) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu
0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate;

p) taxa  pentru  eliberarea  autorizaţiei  necesare  pentru  lucrările  de  organizare  de  şantier  în  vederea
realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea
autorizată a lucrărilor de organizare de şantier;
    r) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri
este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie;

s) taxa  pentru  servicii  de  reclamă şi  publicitate  se  calculează  prin  aplicarea  cotei  taxei  de  3% la
valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate;

t) impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea
biletelor de intrare şi a abonamentelor, după cum urmează:
     t1) cota de impozit de  2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă,
operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol
de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;
    t2) cota de impozit de  5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. t1).
          Art. 2 –   Se stabileşte acordarea unei bonificaţii de 10% în următoarele cazuri:
    a) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili,
până la data de 31 martie a anului;
    b) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili,
până la 31 martie a anului;
   c) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la 31 martie a anului.

Art. 3 – (1) Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi  impozitul pe mijlocul de transport,  se
plăteşte anual, în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie, inclusiv.

(2) Pentru impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul pe  mijloace de transport precum
şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate,  datorate bugetului  local de către contribuabili, persoane
fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv,  plata se face  integral până la primul termen de plată.

Art. 4 – (1) Nu se stabilesc reduceri sau scutiri de la plata impozitelor şi taxelor locale. 
  (2) Nu se  stabilesc cote adiţionale  ale  impozitelor şi taxelor locale.

          Art.  5 -   Se  menţine  delimitarea  zonelor  aprobată  prin  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei
Gheorghe  Doja  nr.  18/30.05.2002,  respectiv  zona  A ,   aplicându-se   coeficientul  de  corecţie  de  1,10,
corespunzător rangului IV al comunei Gheorghe Doja pentru:

- impozitul pe clădiri;
- impozitul pe teren intravilan altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii;
- impozitul pe teren extravilan;
- impozitul pe spectacole.

Art.  6 -     Prezenta  hotărâre se  comunică  Primarului  comunei  Gheorghe Doja,    compartimentul
contabilitate  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului  comunei  Gheorghe  Doja  şi  Instituţiei
Prefectului- judeţul Ialomiţa,  în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunostinţă
publică prin grija secretarului comunei Gheorghe Doja,  prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice
locale  şi   prin publicare  pe  site www.gheorghedojail.ro.
       Art.  7 – (1) Prezenta a fost adoptată cu respectarea art.  45 alin. (2) lit.  c)  din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Primarul şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Gheorghe Doja vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
                            Preşedinte,                                                        Contrasemnează pentru legalitate
                      Slăniceanu Dragoş-Cătălin                                                            Secretar,

                                          Praf Monica
 Nr. 42

Adoptată  la GHEORGHE DOJA
Astăzi, 27.11.2015

                                   ROMÂNIA
                         JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHEORGHE DOJA
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                   Comisia juridică şi de disciplină,
                         Nr.  3527 din 20.10.2015

RAPORT
 pentru   avizarea proiectului de hotărâre  privind

 stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016
la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

          Comisia juridică şi de disciplină,
Având în vedere:

       -  prevederile  art. 5 alin. (1)  lit. a),  art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din  Legea nr.
273/2006 privind  finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
      - prevederile  Titlului IX din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
      - prevederile  Legii nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală;

- prevederile  O.U.G. nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbre, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- prevederile art. 2 şi art. 13 lit. a) din Legea  nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de
timbru, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 6 alin. (1) – (8)  din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
- expunerea de motive  nr. 3526 din 20.10.2015a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul de specialitate nr. 3525 din 20.10.2015;
  - proiectul de hotarâre prezentat de primarul comunei Gheorghe Doja, judetul Ialomiţa,

       Avizăm favorabil, cu unanimitate de voturi,  proiectul de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor
locale, pentru anul 2016, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

Pentru care am încheiat prezentul.

Comisia juridică şi de disciplină,

             R O M Â N I A 
       JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
      Nr. 3526 din 20.10.2015



EXPUNERE DE MOTIVE
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri a consiliului local al comunei Gheorghe Doja,

judeţul Ialomiţa, în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

Primarul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
Având în vedere:
     -  necesitatea şi  oportunitatea  stabilirii  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, la nivelul

comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,
În conformitate cu:

   -  prevederile  art. 5 alin. (1)  lit. a),  art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din  Legea nr.
273/2006 privind  finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
      - prevederile  Titlului IX din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
      - prevederile  Legii nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală;

- prevederile  O.U.G. nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbre, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- prevederile art. 2 şi art. 13 lit. a) din Legea  nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de
timbru, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 6 alin. (1) – (8)  din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,

Examinând:
 - raportul de specialitate nr. 3525 din 20.10.2015;
  Propun adoptarea unei hotărâri a consiliului local prin care să se  stabilească impozitele şi taxele locale

pentru anul 2016, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform proiectului şi anexei la proiectul
de hotărâre.

             Pentru care am încheiat prezenta.

    Primar,
Ion Mihai

              R O M Â N I A 
       JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA GHEORGHE DOJA
      Nr. 3525 din 20.10.2015

R A P O R T 
privind necesitatea şi oportunitatea adoptării unei hotărâri a consiliului local al comunei Gheorghe Doja,

judeţul Ialomiţa, în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016



Pornind de la  necesitatea şi oportunitatea  stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016, la
nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa,

În conformitate cu:
  -  prevederile  art. 5 alin. (1)  lit. a),  art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din  Legea nr.

273/2006 privind  finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
      - prevederile  Titlului IX din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
      - prevederile  Legii nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală;

- prevederile  O.U.G. nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbre, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- prevederile art. 2 şi art. 13 lit. a) din Legea  nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de
timbru, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 6 alin. (1) – (8)  din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,

Consider necesar şi oportun iniţierea  proiectului de hotărâre privind   stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul 2016, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, conform prevederilor din anexă.

   Pentru care am încheiat prezentul.

      Inspector,
                                                                                   Frîncu Cornelia      

                        ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
          

ANUNŢ PUBLIC



În conformitate cu: 
  -  prevederile  art. 5 alin. (1)  lit. a),  art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din  Legea nr.

273/2006 privind  finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
      - prevederile  Titlului IX din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
      - prevederile  Legii nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală;

- prevederile  O.U.G. nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbre, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- prevederile art. 2 şi art. 13 lit. a) din Legea  nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de
timbru, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 6 alin. (1) – (8)  din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,

Se publică, în vederea cunoaşterii acestuia de către locuitorii comunei Gheorghe Doja
şi de către orice alte persoane interesate, 

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE
 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

Persoanele  interesate  pot  face  propuneri,  sugestii,  opinii  şi  recomandări  în  vederea
îmbunătăţirii acestui proiect, la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, la doamna
Frîncu  Cornelia,  inspector,  în  termen  de  10  de  zile  de  la  afişarea  prezentului  la  sediul
Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja şi pe site www.gheorghedojail.ro .

     
       

Data afişării:  20.10.2015

  Primar,    Inspector,
                               Ion Mihai         Frîncu Cornelia

                        ROMÂNIA
                JUDEŢUL IALOMIŢA
         COMUNA GHEORGHE DOJA
               Nr. 3528 din 20.10.2015

http://www.gheorghedojail.ro/


PROCES-VERBAL

În conformitate cu:  
  -  prevederile  art. 5 alin. (1)  lit. a),  art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din  Legea nr.

273/2006 privind  finanţele  publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
      - prevederile  Titlului IX din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
      - prevederile  Legii nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală;

- prevederile  O.U.G. nr. 80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbre, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- prevederile art. 2 şi art. 13 lit. a) din Legea  nr. 117 din 30 iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de
timbru, cu modificările şi completările ulterioare,

- prevederile art. 6 alin. (1) – (8)  din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare,

Astăzi, data de mai sus, s-a procedat la afişarea la sediul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja
şi pe site www.gheorghedojail.ro,  în vederea cunoaşterii acestuia de către locuitorii comunei Gheorghe Doja şi
de  către  orice  alte  persoane interesate,  a  PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind  stabilirea  impozitelor  şi
taxelor locale pentru anul 2016, la nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa.

     
       

  Primar,  Inspector,
                                   Ion Mihai         Frîncu Cornelia

  
Anexă  la  H.C.L. nr. 42 din 27.11.2015

A. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│                                                   │                 Valoarea impozabilă           │
│                                                   │                     - lei/mp -                │
│                  Tipul clădirii                   ├───────────────────────┬───────────────────────┤
│                                                   │ Cu instalaţii de apă, │Fără instalaţii de apă,│
│                                                   │canalizare, electrice  │canalizare, electrice  │
│                                                   │şi încălzire (condiţii │     sau încălzire     │
│                                                   │      cumulative)      │                       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi  │                       │                       │
│exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte     │         1.000         │          600          │
│materiale rezultate în urma unui tratament termic  │                       │                       │
│şi/sau chimic                                      │                       │                       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
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│B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din      │                       │                       │
│piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci │           300         │          200          │
│sau din orice alte materiale nesupuse unui         │                       │                       │
│tratament termic şi/sau chimic                     │                       │                       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu   │                       │                       │
│pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice   │           200         │          175          │
│alte materiale rezultate în urma unui tratament    │                       │                       │
│termic şi/sau chimic                               │                       │                       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din│                       │                       │
│piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci │           125         │           75          │
│sau din orice alte materiale nesupuse unui         │                       │                       │
│tratament termic şi/sau chimic                     │                       │                       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi│75% din suma care s-ar │75% din suma care s-ar │
│adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau│   aplica clădirii     │    aplica clădirii    │
│la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare     │                       │                       │
│dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D   │                       │                       │
├───────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤
│F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi│50% din suma care s-ar │50% din suma care s-ar │
│adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol    │   aplica clădirii     │    aplica clădirii    │
│şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât│                       │                       │
│cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de     │                       │                       │
│clădiri prevăzute la lit. A-D                      │                       │                       │
└───────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘

B. IMPOZITUL  PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN INTRAVILAN
B1. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă

terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea
de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m², inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma de 1.200 lei, corespunzătoare zonei A, rangul
IV, de încadrare a comunei Gheorghe Doja.
    B2.  În  cazul  unui  teren  amplasat  în  intravilan,  înregistrat  în  registrul  agricol  la  altă  categorie  de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m², impozitul/taxa pe teren
se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la
pct. B3, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie.
    B3. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit pct. B2, se folosesc sumele din tabelul următor,
exprimate în lei pe hectar:

Nr.
crt.

Categoria de folosinţă
ZONA

A

1 Teren arabil 28

2 Păşune 21

3 Fâneaţă 21

4 Vie 46

5 Livadă 53

6 Pădure sau  alt  teren  cu vegetaţie 
forestieră

28

7 Teren cu ape 15

8 Drumuri şi căi ferate 0

9 Teren neproductiv 0

B4. Suma stabilită conform pct. B3 se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie.
C. IMPOZITUL  PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN EXTRAVILAN
    În cazul unui teren amplasat în extravilan,  impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea

suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu
coeficientul de corecţie.
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Nr. │                 Categoria de folosinţă                    │ Impozit│
│crt.│                                                           │  (lei) │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│1   │Teren cu construcţii                                       │     31 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│2   │Teren arabil                                               │     50 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│3   │Păşune                                                     │     28 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│4   │Fâneaţă                                                    │     28 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│5   │Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1       │     55 │



├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│5.1 │Vie până la intrarea pe rod                                │      0 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│6   │Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1    │     56 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│6.1 │Livadă până la intrarea pe rod                             │      0 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│7   │Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia  │        │
│    │celui prevăzut la nr. crt. 7.                              │     16 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│7.1 │Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de  │        │
│    │protecţie                                                  │      0 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│8   │Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole       │      6 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│8.1 │Teren cu amenajări piscicole                               │     34 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│9   │Drumuri şi căi ferate                                      │      0 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤
│10  │Teren neproductiv                                          │      0 │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

D. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
  D1. În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează
în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din
aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
 ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
 │Nr. │       Mijloace de transport cu tracţiune mecanică       │Lei/200 cmc  │
 │crt.│                                                         │sau fracţiune│
 │    │                                                         │din aceasta  │
 ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
 │     I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta)      │
 ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
 │  1 │Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu │      8      │
 │    │capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv    │             │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │  2 │Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea  │      9      │
 │    │cilindrică de peste 1.600 cmc                            │             │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │  3 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi │     18      │
 │    │2.000 cmc inclusiv                                       │             │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │  4 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi │     72      │
 │    │2.600 cmc inclusiv                                       │             │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │  5 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi │    144      │
 │    │3.000 cmc inclusiv                                       │             │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │  6 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc │    290      │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │  7 │Autobuze, autocare, microbuze                            │     24      │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │  8 │Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă│     30      │
 │    │autorizată de până la 12 tone, inclusiv                  │             │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │  9 │Tractoare înmatriculate                                  │     18      │
 ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤
 │                     II. Vehicule înregistrate                              │
 ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤
 │  1 │Vehicule cu capacitate cilindrică                        │ lei/200 cmc │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │ 1.1│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică           │     4       │
 │    │< 4.800 cmc                                              │             │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │ 1.2│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică           │       6     │
 │    │> 4.800 cmc                                              │             │
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
 │  2 │Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată          │50-150 lei/an│
 └────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

   
D2. În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12

tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │     Numărul de axe şi greutatea brută încărcată    │        Impozitul      │
 │                  maximă admisă                     │       (în lei/an)     │
 │                                                    ├─────────────┬─────────┤
 │                                                    │    Ax(e)    │  Alte   │
 │                                                    │ motor(oare) │sisteme  │
 │                                                    │ cu sistem   │  de     │
 │                                                    │de suspensie │suspensie│
 │                                                    │ pneumatică  │ pentru  │
 │                                                    │    sau      │ axele   │
 │                                                    │echivalentele│ motoare │
 │                                                    │ recunoscute │         │



 ├───┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │  I│două axe                                                                │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de   │      0      │    133  │
 │   │  │13 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de   │    133      │    367  │
 │   │  │14 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de   │    367      │    517  │
 │   │  │15 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 4│Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de   │    517      │  1.169  │
 │   │  │18 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 5│Masa de cel puţin 18 tone                    │    517      │  1.169  │
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │ II│3 axe                                                                   │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de   │    133      │    231  │
 │   │  │17 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de   │    231      │    474  │
 │   │  │19 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de   │    474      │    615  │
 │   │  │21 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 4│Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de   │    615      │    947  │
 │   │  │23 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 5│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │    947      │  1.472  │
 │   │  │25 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 6│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │    947      │  1.472  │
 │   │  │26 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 7│Masa de cel puţin 26 tone                    │    947      │  1.472  │
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │III│4 axe                                                                   │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │    615      │    623  │
 │   │  │25 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │    623      │    973  │
 │   │  │27 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de   │    973      │  1.545  │
 │   │  │29 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 4│Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de   │  1.545      │  2.291  │
 │   │  │31 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 5│Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de   │  1.545      │  2.291  │
 │   │  │32 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 6│Masa de cel puţin 32 tone                    │  1.545      │  2.291  │
 └───┴──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘

    D3. În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport
este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

 ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │     Numărul de axe şi greutatea brută încărcată    │        Impozitul      │
 │                  maximă admisă                     │       (în lei/an)     │
 │                                                    ├─────────────┬─────────┤
 │                                                    │   Ax(e)     │ Alte    │
 │                                                    │ motor(oare) │sisteme  │
 │                                                    │ cu sistem   │  de     │
 │                                                    │de suspensie │suspensie│
 │                                                    │ pneumatică  │ pentru  │
 │                                                    │    sau      │ axele   │
 │                                                    │echivalentele│motoare  │
 │                                                    │ recunoscute │         │
 ├───┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │  I│2 + 1 axe                                                               │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de   │       0     │      0  │
 │   │  │14 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de   │       0     │      0  │
 │   │  │16 tone                                      │             │         │



 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de   │       0     │     60  │
 │   │  │18 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 4│Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de   │      60     │    137  │
 │   │  │20 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 5│Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de   │     137     │    320  │
 │   │  │22 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 6│Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de   │     320     │    414  │
 │   │  │23 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 7│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │     414     │    747  │
 │   │  │25 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 8│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │     747     │  1.310  │
 │   │  │28 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 9│Masa de cel puţin 28 tone                    │     747     │  1.310  │
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │ II│2+2 axe                                                                 │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │     128     │    299  │
 │   │  │25 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │     299     │    491  │
 │   │  │26 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de   │     491     │    721  │
 │   │  │28 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 4│Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de   │     721     │    871  │
 │   │  │29 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 5│Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de   │     871     │  1.429  │
 │   │  │31 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 6│Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de   │   1.429     │  1.984  │
 │   │  │33 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 7│Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de   │   1.984     │  3.012  │
 │   │  │36 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 8│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │   1.984     │  3.012  │
 │   │  │38 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 9│Masa de cel puţin 38 tone                    │   1.984     │  3.012  │
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │III│2+3 axe                                                                 │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │   1.579     │  2.197  │
 │   │  │38 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de   │   2.197     │  2.986  │
 │   │  │40 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 40 tone                    │   2.197     │  2.986  │
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │ IV│3+2 axe                                                                 │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │   1.395     │  1.937  │
 │   │  │38 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de   │   1.937     │  2.679  │
 │   │  │40 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de   │   2.679     │  3.963  │
 │   │  │44 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 4│Masa de cel puţin 44 tone                    │   2.679     │  3.963  │
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │ V │3+3 axe                                                                 │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │     794     │    960  │
 │   │  │38 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de   │     960     │  1.434  │
 │   │  │40 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de   │   1.434     │  2.283  │
 │   │  │44 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 4│Masa de cel puţin 44 tone                    │   1.434     │  2.283  │
 └───┴──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘

    D4. În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de
autovehicule prevăzută la D3, taxa asupra mijlocului de transport  este egală cu suma corespunzătoare din



tabelul următor:

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
 │                  Masa totală maximă autorizată              │    Impozit   │
 │                                                             │    - lei -   │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │a. Până la 1 tonă, inclusiv                                  │       9      │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone                   │      34      │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone                   │      52      │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │d. Peste 5 tone                                              │      64      │
 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

    D5. În cazul mijloacelor de transport pe apă,  impozitul pe mijlocul de transport  este egal cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
 │                  Mijlocul de transport pe apă               │    Impozit   │
 │                                                             │    - lei -   │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz   │       21     │
 │personal                                                     │              │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri                │       56     │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │3. Bărci cu motor                                            │      210     │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │4. Nave de sport şi agrement                                 │    Între     │
 │                                                             │  0 şi 1.119  │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 │5. Scutere de apă                                            │      210     │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
 

E. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

E1. Taxa pentru eliberarea certificatului  de urbanism, în  mediul  rural,  este  egală  cu suma stabilită
conform tabelului următor:
 ┌────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │Suprafaţa pentru care se obţine certificatul    │                       │
 │        de urbanism                             │      - lei -          │
 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │a) până la 150 m˛, inclusiv                     │         3             │
 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │b) între 151 şi 250 m˛, inclusiv                │         3,5           │
 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │c) între 251 şi 500 m˛, inclusiv                │         4,5           │
 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │d) între 501 şi 750 m˛, inclusiv                │         6             │
 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │e) între 751 şi 1.000 m˛, inclusiv              │         7             │
 ├────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤
 │f) peste 1.000 m˛                               │   7   + 0,005 lei/m˛, │
 │                                                │pentru fiecare m˛ care │
 │                                                │  depăşeşte 1.000 m˛   │
 │                                                │                       │
 └────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘

E2.  Taxa  pentru  avizarea  certificatului  de  urbanism  de  către  comisia  de  urbanism  şi  amenajarea
teritoriului, de către primar sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte la
sumă de 15 lei.

E3. Taxa  pentru  eliberarea  autorizaţiei  de  foraje  sau  excavări  necesare  lucrărilor  de  cercetare  şi
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice,
sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi
se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de
foraje şi excavări cu o valoare de 15 lei.
    E4.  Taxa pentru autorizarea amplasării  de chioşcuri,  containere,  tonete,  cabine,  spaţii  de expunere,
corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de  8 lei, pentru fiecare
metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.
    E5.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice
de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de  13 lei, pentru
fiecare racord.
    E6.Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte la suma de 9 lei.
    E7.Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte la suma de 20 lei.
    E8.Taxele pentru eliberarea atestatului de producător se stabileşte la 50 lei, respectiv pentru eliberarea



carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabileşte la 30 lei.
    E9.Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi
de  servire  a  băuturilor  şi  932 -  Alte  activităţi  recreative  şi  distractive potrivit  Clasificării  activităţilor  din
economia  naţională  -  CAEN,  actualizată  prin  Ordinul  preşedintelui  Institutului  Naţional  de  Statistică  nr.
337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului
local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară
activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:
    a) 500 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m², inclusiv;
   b) 4.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m².
    F. TAXĂ PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Valoarea  taxei  pentru  afişaj  în  scop  de  reclamă  şi  publicitate  se  calculează  anual  prin  înmulţirea
numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate
cu suma stabilită, astfel:
    a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 32 lei;
    b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma
este de 23 lei.

G. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
    Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea
biletelor de intrare şi a abonamentelor, după cum urmează:
    a)  2% în cazul  unui  spectacol de teatru,  de exemplu o piesă de teatru,  balet,  operă,  operetă,  concert
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competiţie sportivă internă sau internaţională;
    b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

H. ALTE TAXE LOCALE
H1. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 lei;

taxa se face venit la bugetul local.
    H2. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,
deţinute de consiliile locale, se stabileşte o taxă de 32 lei.

I. Pentru anul 2016, nivelul taxelor extrajudiciare de timbru este stabilit prin Legea nr. 117 din 30 
iunie 1999 privind taxele extrajudiciare de timbre, cu modificările şi completările ulterioare.

J.         Pentru anul 2016, nivelul taxelor judiciare de timbru este stabilit prin Ordonanţa de urgenţă   nr.
80 din 26 iunie 2013 privind taxele judiciare de timbre,  cu modificările şi completările ulterioare.

                                  Preşedinte,                                                        Contrasemnează pentru legalitate
                      Slăniceanu Dragoş-Cătălin                                                            Secretar,

                                          Praf Monica

                                                                                                    Întocmit
                           Inspector,
                       Frîncu Cornelia


