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Cu instalatii de apa,canalizare,electrice si incalzire (conditii 
cumulative)   

Fara instalatii de apa,canalizare,electrice sau 
incalzire  

A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din 
caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma 
unui tratament chimic si/sau termic

1000 600

B.Cladire cu pereti exteriori din lemn,din piatra naturala,din 
caramida nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

300 200

C.Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti 
exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate 
in urma unui tratament termic si/sau chimic

200 175

D.Cladire-anexa cu pereti exteriori din lemn,din piatra 
naturala,din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic

125 75

E.In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
incaperi amplasate la subsol,demisol si/sau la 
mansarda,utilizate ca locuinta,in oricare dintre tipurile de cladiri 
prevazute la lit.A-D

75% din suma care s-ar aplica cladirii 75% din suma care s-ar aplica cladirii

F.In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
incaperi amplasate la subsol,la demisol si/sau la 
mansarda,utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta,in 
oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D

50% din suma care s-ar aplica cladirii 50% din suma care s-ar aplica cladirii

*In cazul blocurilor cu peste 3 nivele si 8 apartamente,coeficientii din tabelul de mai sus se diminueaza cu 0,10

Conform art.455 alin.(2),pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale,concesionate,inchiriate,date in administrare ori in folosinta 
,dupa caz,oricaror entitati,altele decat cele de drept public,se stabileste taxa pe cladiri,care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,locatarilor,titularilor dreptului de 
administrare sau folosinta,dupa caz,in conditii similare impozitului pe cladiri. 
Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea ,cu coeficientul de corectie dupa cum urmeaza: 
   *  Coeficienti de corectie in cazul impozitului pe cladiri in functie de rangul localitatii si zona in care este situata cladirea sunt urmatorii : 

Zona A                         Zona B                Zona C       Zona D
2,40                             2,30                    2,20            2,10

CAPITOLUL I- IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI
VALORILE IMPOZABILE

pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri rezidentiale, in cazul persoanelor fizice
Conform L.227/2015,Art.457 alin.(2)

TIPUL CLADIRII
Valoarea impozabila aplicabila in anul fiscal 2016,conform Legii nr.227/2015   lei/m.p.
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*Cota procentuala de impozitare pentru mediul urban este de 0,09%
*Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia ,dupa cum urmeaza:
a) cu 50% pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta
b) cu 30% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50-100 de ani,inclusiv,la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta
c) cu 10 %,pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 ani si 50 ani inclusiv,la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta

Impozitul anual pe cladiri, in suma de pana la 50 de lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata,fara a beneficia de bonificatie

Nr.crt.  /  TIP CLADIRE                                        PROCENT  PENTRU ANUL 2016

                     
1.Cladiri rezidentiale,aflate in proprietatea sau detinute de 
persoanele juridice                                                   0,11%

2.Cladiri nerezidentiale,aflate in proprietatea sau detinute de 
persoanele juridice 1,3%

3. Clădiri nerezidentiale,aflate in proprietatea sau detinute de 
persoanele juridice,utilizate pentru activitati din domeniul agricol 0,4%

Impozitul pe cladiri,datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,de pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata.
In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri,amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale,,se plateste impozit pe cladiri cumulat.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului fiscal in curs ,se acorda o bonificatie de 
10%

Taxa pe cladiri se plateste lunar,pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de 
inchiriere,concesiune,administrare sau folosinta. Impozitul pe cladiri se plateste anual,in doua rate egale,pana la 31 martie si 30 septembrie inclusiv

Pentru cladirile nerezidentiale,aflate in proprietarea persoanelor fizice,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote  de 1,3% 

Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice,utilizate pentru activitati in domeniul agricol,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,4% 
asupra valorii impozabile a cladirii

*impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual,in doua rate egale,pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv
*pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de catre contribuabili persoane juridice,pana la data de 31 martie inclusiv,se acorda o bonificatie de 
10%

IMPOZITUL PE CLADIRI DATORAT DE PERSOANELE JURIDICE IN ANUL FISCAL 2016

- valoarea impozabila a cladirii de actualizeaza o data la 3 ani,pe baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat.,cu exceptia situatiei in care a fost pronuntata o 
hotarare definitiva de declansare a procedurii falimentului

*procentele de mai sus se aplica si pentru cladirile proprietate a unitatilor administrativ-teritoriale,inchiriate,concesionare,date in administrare sau folosinta

*in cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta,cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%

In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora,din punct de vedere fiscal,anul terminarii se actualizeaza,astfel ca acesta se considera a fi cel in care a fost 
efectuata receptia la terminarea lucrarilor,cu conditia ca,la terminarea lucrarilor de renovare valoarea cladirii sa creasca cu cel putin 50%
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ZONA
Teren arabil

Pasune
Faneata

Vie
Livada

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera
Teren cu ape

Drumuri si cai ferate
Neproductiv

Teren cu constructii
Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod,alta decat cea prev.la pct.5.1.
Vie pana la intrarea pe rod
Livada pe rod,alta decat cea prev.la pct.6.1.
Livada pana la intrarea pe rod
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera,cu 
exceptia celui prev.la pct.7.1.
Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu 
rol de protectie

Teren cu apa,altul decat cel cu amenajari piscicole

Teren cu amenajari piscicole
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

28
x
x

17

x

2

x
50
x

23
22
50

CATEGORIA DE FOLOSINTA NIVELURI 2016 , CONFORM 
LEGII 227/2015

26
46

X X X X

Suma stabilita conform tabelului de mai sus se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii,respectiv 4

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN LEI/HA

15 13 8 x
X X X X

53 46 35 28
28 21 19 15

21 19 15 13
46 35 28 19

28 21 19 15
21 19 15 13

CAPITOLUL  II - IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN,ORICE ALTA CATEGORIE DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII LEI/HA

PENTRU SUPRAFETE CARE DEPASESC 400 METRI PATRATI

CATEGORIA DE FOLOSINTA                                NIVELURI 2016 , CONFORM LEGII 227/2015

A B C D
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Zona in cadrul localitatii

A
B
C
D

Pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe teren,pana la data de 31 martie inclusiv,se va acorda o bonificatie de 10%.

 Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau folosinta, se 
stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinta dupa caz,persoane fizice si juridice 
in conditii similare impozitului pe teren.
Impozitul/taxa pe teren se plateste anual,in doua rate egale,pana la datele de 31 martie , respectiv 30 septembrie inclusiv
Impozitul/taxa pe teren de pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata,atat de persoanele fizice cat si juridice,fara a beneficia de 
bonificatie
Taxa pe teren se plateste lunar,pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului

5,269
3,335
1,763

Impozitul/taxa teren extravilan se calculeaza prin inmultirea suprafetei ,in hectare,cu suma coresp.din tabel,inmultita cu coeficientul de corectie prev.la art.457(6)

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN,TERENURI CU CONSTRUCTII lei/ha
PRECUM SI TERENURI INREGISTRATE LA REGISTRUL AGRICOL LA ALTA CATEGORIE,IN SUPRAFATA DE PANA LA 400 METRI PATRATI

Niveluri  2016,conf.Legii 227/2015

7,553
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Motorete,scutere,motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica 
de pana la 1.600 cm3,inclusiv

Motociclete ,tricicluru si cvadricicluri cu capacitarea cilindrica de 
peste 1.600 cm3

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm3 si 2.000 cm3 
inclusiv

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cm3 si 2.600 cm3 
inclusiv

Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cm3 si 3.000 cm3 
inclusiv

Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3.001 cm3

Autobuze,autocare,microbuze

Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima 
autorizata de pana la 12 tone inclusiv

Tractoare inmatriculate

Vehicule cu capacitate cilindrica Lei/200 cm3

. Vehicule înregistrate cu cap.cilindrică sub 4800 cm3
4

 Vehicule înregistrate cu cap.cilindrică peste4800 cm3
6

30

18

II Vehicule inregistrate

9

18

72

144

290

24

CAPITOLUL  III  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Mijloace de transport cu tractiune mecanica        I Vehicule inmatriculate,lei/200 cm3 sau fractiune

Tipuri de autovehicule Nivelurile  pentru anul 2016

8
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Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 150 lei/an

Ax(e) motor(oare) cu sistem 
de suspensie pneumatica 

sau echiv.recunoscute

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare

Vehicule cu doua axe
Masa nu mai putin de 12 tone,dar nu mai mult de 13 tone 0 133
Masa nu mai putin de 13 tone,dar nu mai mult de 14 tone 133 367
Masa nu mai putin de 14 tone,dar nu mai mult de 15 tone 367 517
Masa nu mai putin de 15 tone,dar nu mai mult de 18 tone 517 1169
Masa de cel puţin 18 tone 517 1169
Vehicule cu 3 axe
Masa nu mai putin de 15 tone,dar nu mai mult de 17 tone 133 231
Masa nu mai putin de 17 tone,dar nu mai mult de 19 tone 231 474
Masa nu mai putin de 19 tone,dar nu mai mult de 21 tone 474 615
Masa nu mai putin de 21 tone,dar nu mai mult de 23 tone 615 947
Masa nu mai putin de 23 tone,dar nu mai mult de 25 tone 947 1,472
Masa nu mai putin de 25 tone,dar nu mai mult de 26 tone 947 1,472
Masa de cel puţin 26 tone 947 1,472
Vehicule cu 4 axe
Masa nu mai putin de 23 tone,dar nu mai mult de 25 tone 615 623
Masa nu mai putin de 25 tone,dar nu mai mult de 27 tone 623 973
Masa nu mai putin de 27 tone,dar nu mai mult de 29 tone 973 1,545
Masa nu mai putin de 29 tone,dar nu mai mult de 31 tone 1,545 2,291
Masa nu mai putin de 31 tone,dar nu mai mult de 32 tone 1,545 2,291

AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE

Numarul axelor si greutatea bruta incarcata maxima admisa

Impozitul             lei/an
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Masa de cel puţin 32 tone 1545 2291

Vehicule cu 2+1 axe
Masa nu mai putin de 12 tone,dar nu mai mult de 14 tone 0 0
Masa nu mai putin de 14 tone,dar nu mai mult de 16 tone 0 0
Masanu mai putin de 16 tone,dar nu mai mult de 18 tone 0 60
Masa nu mai putin de 18 tone,dar nu mai mult de 20 tone 60 137
Masa nu mai putin de 20 tone,dar nu mai mult de 22 tone 137 320
Masa nu mai putin de 22 tone,dar nu mai mult de 23 tone 320 414
Masa nu mai putin de 23 tone,dar nu mai mult de 25 tone 414 747
Masa nu mai putin de 25 tone,dar nu mai mult de 28 tone 747 1,310
Masa de cel puţin 28 tone 747 1,310
Vehicule cu 2+2 axe
Masa nu mai putin de 23 tone,dar nu mai mult de 25 tone 128 299
Masa nu mai putin de 25tone,dar nu mai mult de 26 tone 299 491
Masa nu mai putin de 26 tone,dar nu mai mult de 28 tone 491 721
Masa nu mai putin de 28 tone,dar nu mai mult de 29 tone 721 871
Masa nu mai putin de 29 tone,dar nu mai mult de 31 tone 871 1,429
Masa nu mai putin de 31 tone,dar nu mai mult de 33 tone 1,429 1,984
Masa nu mai putin de 33 tone,dar nu mai mult de 36 tone 1,984 3,012
Masa nu mai putin de 36 tone,dar nu mai mult de 38 tone 1,984 3,012
Masa de cel puţin 38 tone 1,984 3,012
Vehicule cu 2+3 axe
Masa nu mai putin de 36 tone,dar nu mai mult de 38 tone 1,579 2,197
Masa nu mai putin de 38 tone,dar nu mai mult de 40 tone 2,197 2,986
Masa de cel puţin 40 tone 2,197 2,986
Vehicule cu 3+2 axe
Masa nu mai putin de 36 tone,dar nu mai mult de 38 tone 1,395 1,937
Masa nu mai putin de 38 tone,dar nu mai mult de 40 tone 1,937 2,679
Masa nu mai putin de 40 tone,dar nu mai mult de 44 tone 2,679 3,963
Masa de cel puţin 44 tone 2,679 3,963
Vehicule cu 3+3 axe
Masa nu mai putin de 36 tone,dar nu mai mult de 38 tone 794 960
Masa nu mai putin de 38 tone,dar nu mai mult de 40 tone 960 1,434
Masa nu mai putin de 40 tone,dar nu mai mult de 44 tone 1,434 2,283

COMBINATII DE AUTOVEHICULE(AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE) DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA MAXIMA AU   
SAU PESTE 12 TONE
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Masa de cel puţin 44 tone 1,434 2,283

Masa totala maxima autorizata

Pana la 1 tona,inclusiv
Peste 1 tona,dar nu mai mult de 3 tone
Peste 3 tone,dar nu mai mult de 5 tone
Peste 5 tone

Tipuri de mijloace de transport pe apa

Luntre,barci fara motor,folosite pentru pescuit si uz personal

Barci fara motor,folosite in alte scopuri
Barci cu motor
Nave de sport si agrement
Scutere de apa
Remorchere si impingatoare
a) pana la 500 CP inclusiv
b) peste 500 CP si pana la 2.000 CP inclusiv
c) peste 2.000 CP si pana la 4.000 CP inclusiv
d) peste 4.000 CP
Vapoare , pentru fiecare 1.000tdw sau fractiune din aceasta
Ceamuri,slepuri si barje fluviale:
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone inclusiv
b)cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si pana la 3.000 

tone inclusiv
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone

lmpozitul pe mijloacele de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la data de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.

In cazul mijloacelor de transport hibride,impozitul se reduce cu 50%

Resursele financiare provenite din impozitul asupra mijloacelor de transport marfa cu masa totala maxima autorizata  peste 12 tone, constituie venit al bugetului local in proportie de 60%, iar 40% venit 
al bugetului judetean, si se vor utiliza in exclusivitate pentru lucrari de intretinere, modernizare, reabilitare si constructie al drumurilor de interes local, respectiv judetean.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport datorat pentru intregul an de catre contribuabil, pana la data de 31 martie a anului fiscal, se acorda o bonificatie de 10%.

Impozitul anual pe mijlocul de transport de pana la 50 lei inclusiv, datorat de persoanele fizice si juridice, se plateste integral, pana la primul termen de plata.

In cazul unui atas,impozitul este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective

182

182

280

490

1,119
210

559
909

1,398
2,237

64
MIJLOACE DE TRANSPORT PE APA

Niveluri  pentru anul 2016

21
56
210

REMORCI,SEMIREMORCI SAU RULOTE

Niveluri  pentru anul 2016

9
34
52
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              TORIZATA EGALA 
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          CAP.IV.   TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR  PE ANUL 2016

Art. 474 alin.(1) CERTIFICATE DE URBANISM - LEGEA 50/1991
Suprafaţa terenurilor pentru care se obţine certificatul  (mp) -ORDINUL MTCT

 839/2009
HG 1309/2012

- până la 150 mp inclusiv
- între 151 – 250 mp inclusiv
- între 251 – 500 mp inclusiv
- între 501 – 750 mp inclusiv 
- între 751 – 1000mp inclusiv

- peste 1000 mp

Art.474 alin.(10) - LEGEA 50/1991
ORDINUL MTCT 

839/2009
 HG 1309/2012

Art. 474 alin.(14) Legea 50/1991

Ordinul MTCT 839/2009

HG 1309/2012
Art. 474 alin.(15) - LEGEA 50/1991

Ordinul MTCT 839/2009

HG 1309/2012

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, 
tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile 
publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de 
afişaj, a firmelor şi reclamelor.

8 lei pentru fiecare mp de 
suprafaţă ocupată de 

construcţie

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 13

 pentru fiecare racord

14.0
14.0+0.01 lei/mp pt .fiecare mp 

ce depăşeşte1000 mp 

 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări  
15

 pentru fiecare mp afectat

6
7
9
12

Specificaţie Bază legală Valori propuse pentru
 Anul 2016 (Lei/mp)
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Art. 474 alin.(4) - LEGEA 50/1991

Ordinul MTCT 839/2009

HG 1309/2012

Art. 474 alin.(16) - LEGEA 50/1991

Ordinul MTCT 839/2009

HG 1309/2012
Art. 474 alin. (5) - LEGEA 50/1991

Ordinul MTCT 839/2009

HG 1309/2012

-Legea 50/1991
Ordinul MTCT 839/2009

HG 1309/2012
- LEGEA 50/1991

Ordinul MTCT 839/2009

HG 1309/2012

- LEGEA 50/1991

Ordinul MTCT 839/2009
HG 1309/2012

- LEGEA 50/1991

Ordinul MTCT 839/2009

Art 474 alin 13 AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE PENTRU 
ORGANIZARE DE TABERE DE CORTURI, CĂSUŢE SAU 
RULOTE ORI CAMPINGURI

2% din valoarea autorizată sau 
din valoarea construcţiei

Art 474 alin 6 Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru 
alte constructii decat cele  mentionate la alin 5

1 % din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructie inclusiv 
valoarea instalatiilor aferente

Art 474 alin 12 AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE PENTRU 
LUCRĂRILE SPECIFICE ORGANIZĂRII DE ŞANTIER, CARE nu 
sunt incluse in alta autorizatie de construire

3% din valoarea organizării de 
şantier

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o cladire 
rezidentiala sau cladire anexa

0,5%din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructii

Art.474 ALIN9 AUTORIZAŢII DE DESFIINŢARE CLĂDIRI      
      0,1% din valoarea 

impozabilă aferenta partii 
desfiintate

15Taxa pentru avizarea certificatului  de urbanism de către comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului,de catre primari sau de structurile 
de specialitate din cadrul consiluilui judetean

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 
adresă (sau pentru adeverinţe de notere/radiere clădiri, adeverinţe 
de intravilan/extravilan) 

9
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HG 1309/2012

- LEGEA 50/1991

Ordinul MTCT 839/2009
HG 1309/2012

- LEGEA 50/1991

Ordinul MTCT 839/2009

- LEGEA 50/1991

- HCL nr. 186/2001

1,0% din valoarea lucrării dar 
nu mai puţin de 60,0 lei/buc.

        
       

  

     
  

TAXĂ AVIZ SĂPĂTURĂ LA AMPLASAREA UTILITĂŢILOR 
SUBTERANE (taxă specială) 1,5 pe metru liniar de săpătură

Art 474 alin 3, alin 8 TAXĂ PRELUNGIRE CERTIFICAT DE 
URBANISM, AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE

30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului de 
urbanism, sau autorizaţiei de 
construire

TRANSFORMARE FEREASTRĂ ÎN UŞĂ – lei/buc
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Specificatie Taxa  conform Legii 
227/2015

1.Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare 17  lei

2.Taxa pentru eliberarea atestatului de producator,respectiv pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul 
agricol

70 lei   

3.Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala  autorizatiei de alimentatie 
publica cod CAEN 561,563 si alte activitati recreative si 
distractive,cod CAEN 962,pentru o suprafata de pana la 500 m2 
inclusiv

500 lei  

3.1.Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala  autorizatiei de alimentatie 
publica cod CAEN 561,563 si alte activitati recreative si 
distractive,cod CAEN 962,pentru o suprafata de peste 500 m2 

4000 lei  
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Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate          lei/m.p.sau 
fractiune de m.p. Nivelurile  pentru anul 2016

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o 
activitate economica 32

b) in cazul oricarui alt panou,afisaj sau structura de afisaj pentru 
reclama si publicitate 23

Taxa reclama si publicitate stabilita pe baza de contract 3.00%

Tip de spectacol Niveluri  pentru anul 2016

1. teatru,opereta,opera,balet,concert filarmonic sau orice alta 
manifestare muzicala,prezentarea unui film la cinematograf,spectacol 
de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala

2% asupra incasarilor

2. alte manifestari artistice decat cele enumerate la pct.1 5% asupra incasarilor

Impozitul pe spectacol nu se aplica pentru spectacolele organizate in scopuri umanitare

  Taxa de pasunat bovine,bubaline,cabaline adulte  82 lei/cap
 Taxa de pasunat tineret bovin,bubalin,cabalin   45 lei/cap

CAPITOLUL  VI - IMPOZITUL PE SPECTACOL

Impozitul pe spectacole se plateste lunar,pana la data de 10 inclusiv,a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.

CAPITOLUL  VII- TAXE SPECIALE

CAPITOLUL V - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate pe baza de contract se plateste lunar,pana  la data de 10 ale lunii urmatoare 
celei in care a intrat in vigoare contractul

Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste annual,in doua rate egale,pana la datele de 31 martie si 30 
septembrie

Taxa de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral,pana la primul termen de plata
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1. Taxe zilnice pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru 
vizitarea muzeelor,caselor memoriale,monumentelor istorice de 
arhitectura si arheologie

5,00 lei/zi

2.Taxa inmatriculari motorete,mopede,scutere 25 lei

3.Taxa inmatriculari vehicule,remorci,tractoare,combine 75

4. Taxa pentru detinerea in proprietate sau in folosinta,dupa caz,de 
utilaje autorizate sa functioneze in scopul obtinerii de venit 2 lei/zi

3.Taxa divort 500 lei

4.Taxa pentru eliberarea de copii heliografice dupa planurile cadastrale 
sau alte asemenea planuri,detinute de consiliile locale 32 lei

5.Taxa certificat fiscal 10 leo
6. Taxa anuala pentru vehicule lente 59 lei/an

          - majorarile pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor locale
           - taxele judiciare de timbru si alte taxe de timbru prevazute de lege
          - taxele extrajudiciare de timbru prevazute de lege,exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale

CAPITOLULI  IX – ALTE DISPOZITII  FINALE

Constituie venit la bugetul local sumele provenite din

CAPITOLUL  VIII - ALTE TAXE LOCALE

Pt. copii , elevi , studenti si pensionari taxa mentionata la pct. 1 este de 3,00 lei/zi

Taxa anuala pentru vehicule lente, datorata de persoanele fizice si juridice, se plateste integral, pana la primul termen de plata.
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CAPITOLUL X      TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU

Taxele judiciare de timbru se calculeaza si se incasează conform OUG nr.80/2013
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Nr.crt. Extras din norma juridica Taxa 2016                     lei

I.Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel,altele decat cele eliberate de 
instante,Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti,Parchetul de pe langa Inalta Curte 
de Casatie si Justitie si de notarii publici,precum si pentru alte servicii prestate de unele 
institutii publice

1

Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si locale de alte autoritati 
publice,precum si de institutii de stat,care,in exercitarea atributiilor ce le revin,sunt in 
drept sa certifice anumite situatii de fapt,a certificatelor,adeverintelor si a oricaror altor 
inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie,cu exceptia acelor acte pentru care 
se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare

2

2 Eliberarea certificatului de producator abrogat prin art.80 lit.j) din 
O.G.nr.36/2002

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,pe cap de animal:
*pentru animale sub 2 ani 2
*pentru animale peste 2 ani 2
Certificarea(transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor,pe cap de anima,in 
bilete de proprietate:
*pentru animale sub 2 ani 2
*pentru animale peste 2 ani 5

5 Eliberarea certificatelor de atestare fiscala
abrogat prin art.1 pct.144 din Legea 

nr.174/2004 pentru aprobarea 
O.G.nr.92/2003

6 Eliberarea,la cerere,a certificatelor medico legale si a altor certificate medicale folosite 
in justitie 2

7 Eliberarea,lacerere,a certificatelor de cazier judiciar 2

8 Inregistrarea,la cerere,in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului 15

9 Inregistrarea,la cerere,in actele de stare civila a desfacerii casatoriei 2

10 Transcrierea,la cerere,in registrele de stare civila romane a actelor de stare civila 
intocmite de autoritatile straine 2

11 Reconstituirea si intocmirea ulterioara,la cerere, a actelor de stare civila 2

12 Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute,sustrase,distruse sau 
deteriorate 2

CAPITOLUL X - TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

3

4

II. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si inscrierea mentiunilor in acestea,precum si pentru eliberarea 
permiselor de vanatoare si pescuit
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Acte de identitate:

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetateni romani,eliberarea 
sau prelungirea valabilitatii actelor de identitate pentru cetatenii straini si pentru 
persoanele fara cetatenie,precum si inscrierea mentiunilor privind schimbarea 
domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani

5

b) inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau resedintei abrogat prin OUG 70/2009
c) viza anuala a carnetelor de identitate ale catatenilor straini si ale persoanelor fara 
cetatenie 6

d) eliberarea unor noi carti,buletine,carnete de identitate si legitimatii provizorii in locul 
celor pierdute,furate sau deteriorate abrogat prin OUG 70/2009

2 Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din 
Registrul permanent de evidenta a populatiei abrogat prin OUG 70/2009

3 Eliberarea sau viza anuala a permiselor de vanatoare 3

4 Eliberarea sau viza anuala a permiselor de pescuit 2

1 Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de 
autovehicule:
a) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si 
subcategoriile A,A1,B,B1 si B+E 6

b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A abrogat prin OUG 70/2009

c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia din 
categoriile sau subcategoriile B,B1,B+E abrogat prin OUG 70/2009

d) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si 
subcategoriile C,C1,Tr,D,D1,C+E,D+E,C1+E,D1+E,Tb, si Tv 28

e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia din 
categoriile sau subcategoriile C1+E,D1+E,C,D,Tb,Tv abrogat prin OUG 70/2009

f) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile 
C+E,D+E abrogat prin OUG 70/2009

2

Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de 
conducere,pentru categoriile cuprinse in permisul anulat,precum si a persoanelor care 
au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului 
de conducere,precum si pentru persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori 
de autovehicule,cu exceptia celor pentru categoriile B,B1,B+E

84

1

III. Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permiselor de conducere
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3 Taxe pt.examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere,pentru 
categoriile cuprinse in permisul anulat abrogat prin OUG 70/2009

4 Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru 
obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere abrogat prin OUG 70/2009

1 Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor:

a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 
kg.inclusiv 60

b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 750 kg si 
3.500 kg inclusiv abrogat prin OUG 70/2009

c) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg 145

2 Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate 
permanent sau temporar 9

3 Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor 414

1

Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din 
Registrul national de evidenta a persoanelor,precum si din Registrul national de 
evidenta a permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare si din Registrele 
judetene si ale municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si 
certificatelor de inmatriculare

5

1
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii 
fondului funciar nr.18/1991,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,cu 
exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere

15

Constituie venituri la bugetul local si taxele judiciare de timbru,conf.OUG 26/2013

IV. Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si a remorcilor,autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe

IV.1.Taxa pentru furnizare date

V. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar 
nr.18/1991,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare
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CAPITOLUL XI – TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU

Taxele judiciare de timbru se calculeaza si se incasează potrivit prevederilor OUG nr.80/2013.
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Anexa C

Zona A ZonaB Zona C Zona D
(lei/mp/an) (lei/mp/an) (lei/mp/an) (lei/mp/an)

Locuinţe 1.5 1 0.75 0.5

Sport 2 1.5 1 0.75

Producţie 3.5 2.75 2 1.5

Alte destinaţii 33 19 10 7

Taxe pentru concesionarea terenurilor  aflate în domeniul public sau privat al Municipiului  Salonta

 

Destinaţie teren
Taxe  2016
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