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JUDETUL PRAHOVA
VALEA DOFTANEI
CONSILIUL LOCAL
 

               
 
                                              H O T A R A R E   
                   cu privire la stabilirea impozitelor si taxelor locale                                  

            pentru anul 2013
 
                                    

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova;
 

 Vazand Hotararea Guvernului nr. 1309 din 27.12.2012, privind nivelurile
pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, 
precum si pentru amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2013 , Legea nr. 
571/2003, privind Codul Fiscal , Legea nr.343/2006 ,ce modifica si completeaza 
Legea nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, precum si prevederile O.U.G.59/2010 
pentru modificarea Legii 571/2003;
            Avand in vedere prevederile art.36, alin.2,lit.b  din Legea nr.215/2001,Legea 
administratiei publice locale,modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;
            In temeiul art. 36, alin.4 ,lit.c din Legea nr. 215/2001, Legea Administratiei 
Publice Locale,
 
                                              H O T A R A S T E :
                             
                                                  CAPITOLUL I
 
                                            Impozitul si taxa pe cladiri
 
            Calculul impozitului pentru persoane fizice
 

Art.1. (1) In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin 
aplicarea cotei de impozitare asupra valoarii impozabile a cladirii.Cota de impozitare 
este de 0,1 %.

(2) In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite,
pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul din Anexa nr. 1 
valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective. 

(3) Valoarea impozabila a unei cladirii, exprimata in lei, se determina prin
inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati, cu 
valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp conform anexei nr.1.
 
 



(4)   Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de amplasarea 
cladirii, prin inmultirea valorii determinate conform alin.3 cu coeficientul de corectie 
corespunzator prevazut in urmatorul tabel :
 
Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii
 0 I II III IV V
A 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05
B 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00
C 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95
D 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90
 
            (5) Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor 
alin (1) – (4), se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
            - cu 20 % , pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; 
            - cu 10 %, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de 
ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.

(6)   In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 
150 de metri patrati, valoarea impozabila a acesteia, determinata in urma aplicarii 
prevederilor alin. (1) – (5) se majoreaza  cu cate 5 % pentru fiecare 50 metri patrati 
sau fractiune din acestia.

(7) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, 
modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se 
actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate aceste 
ultime lucrari.
 
            Majorarea impozitului datorat de persoanele  fizice
            ce detin mai multe cladiri
 
            Art.2  (1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri 
datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:
    a) cu  65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
    b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
    c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de 
domiciliu.
    (2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri 
dobândite prin succesiune legală.
    (3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de 
domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile 
au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.
    (4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie 
specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice 
locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate 
celelalte clădiri ale acestora. 
 



Calculul impozitului datorat de persoanele juridice
 
Art.3 (1) In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin 
aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii.
           (2) Cota de impozit este de 1,5 %.
           (3) Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in 
patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor 
legale in vigoare.
           (4) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, 
consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de catre locatar, din punct de 
vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor 
executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, in termen de 30 de zile de la 
data terminarii lucrarilor respective.
            (5) In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea 
amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%.
            (6) In cazul unei cladiri care a fost reevaluata, conform reglementarilor 
contabile, valoarea impozabila a cladirii este valoarea contabila rezultata in urma 
reevaluarii, inregistrata ca atare in contabilitatea proprietarului – persoana juridica.

                  (7) In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri 
se stabileste astfel:

a) 10  % pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori 
anului fiscal de referinta;

b) 30 % pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori 
anului fiscal de referinta;

 (71)Cota impozitului pe cladiri prevazuta la alin.(7) se aplica la valoare de 
inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul 
lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost 
amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta 
la alin.(2).

(8) In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe 
intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli :
            - impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar ;
            - valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe cladiri
este valoarea din contract a cladirii, asa cum este ea inregistrata in contabilitatea 
locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale in vigoare ;
            - in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin
ajungerea la scadenta, impozitul pe cladiri este datorat de locator. 

(9) Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în 
cursul unui an calendaristic este de minimum 5% din valoarea de inventar a clădirii, 
stabilită prin hotărâre a consiliului local.
        (10) Sunt exceptate de la prevederile alin. (9) structurile care au autorizaţie de 
construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult
 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire.

 



                                                Scutiri
 

Art.4 (1) Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit , prin efectul legii, sunt, 
dupa cum urmeaza :

  1.cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ teritoriale
sau a oricaror institutii publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru 
activitati economice ;
            2. cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de 
arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul 
dreptului de proprietate sau de administrare, cu exceptia incaperilor care sunt folosite 
pentru activitati economice ;

3.cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand
cultelor religioase recunoscute oficial in Romania si componentelor locale ale 
acestora, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice ;
            4. cladirile care constituie patrimoniul unitatilor si institutiilor de invatamant 
de stat, confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, 
cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru incaperi economice ;
            5. cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor care sunt 
folosite pentru activitati economice ;
            6.cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si 
nuclearo-electrice, statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de 
conexiuni;
            7. cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei 
Autonome  « Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat », cu exceptia 
incaperilor care sunt folosite pentru activtati economice ;
            8. cladirile funerare din cimitire si crematorii ;
            9. cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii ;
            10. cladirile restituite potrivit art.16 din legea 10/2001 privind regimul juridic 
al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 
1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
            11. cladirile care constituie patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia 
incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice ;
            12. cladirile retrocedate potrivit art.1 alin (6) din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut 
cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare ;
            13. cladirile restituite potrivit art.1alin.(5) din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut 
comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata ;
            14. cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, 
hidrometeorologice, oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la 
apararea impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate 
canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia incaperilor 
care sunt folosite pentru activitati economice;
            15. cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, 



apeducte, diguri, baraje si tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor 
constructii, cu exceptia  incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati 
economice ;
            16. constructiile speciale situate in subteran, indiferent de folosinta acestora si 
turnurile de extractie ;
            17. cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri 
pentru furaje, silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu 
exceptia incaperilor care sunt folosite pentru alte activitati economice ;
            18. cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-
teritoriale in lipsa de mostenitori legali sau testamentari ;
            19. cladirile utilizate pentru activitati social umanitare, de catre asociatii, 
fundatii si culte.
            (2) Nu intra sub incidenta impozitului pe cladiri constructiile care nu au 
elementele constitutive ale unei cladiri.
            (3) Scutirea de impozit prevazuta la alin (1) pct. 10-13 se aplica pe durata 
pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public.
 

Plata impozitului
 
            Art.5 (1) Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana 
la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
            (2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul 
an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o 
bonificatie de 10 %.
            (3) Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre 
contribuabili, persoane fizice sau juridice, 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, suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.

                                                CAPITOLUL II
                                       Impozitul si taxa pe teren
 
            Calculul impozitului
            

Art.6 (1) Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de metri 
patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria 
de folosinta a terenului.
          (2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la 
categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin 
inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare 
prevazuta in Anexa nr. 2 la prezenta hotarare.

(3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la 
alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se 



stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma 
corespunzatoare prevazuta in Anexa nr. 2 .

 (4) Suma stabilita conform alin (2)sau (3) se inmulteste cu coeficientul de 
corectie corespunzator prevazut in urmatorul tabel :

 
Rangul localitatii Coeficientul de corectie
0 8,00
I 5,00
II 4,00
III 3,00
IV 1,10
V 1,00
 
            (5) In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in 
intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de 
terenuri cu constructii, impozitul pe teren se calculeaza conform prevederilor alin 3-4 
numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a)      au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b)      au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea 
obiectului de activitate  prevazut la lit.a).

In caz contrar, impozitul pe terenul situat in intravilanul unitatii administrativ-
teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza conform alin.(2).
            (6) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabileste 
prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare 
prevazuta in tabelul din Anexa nr. 3, inmultita cu coeficientul de corectie 
corespunzator prevazut in tabelul de la art.1, alin.(3) din prezenta hotarare. 

Scutiri
            
            Art.7  Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru:
a)      terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o 
cladire;
b)      orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a 
acestuia, cu personalitate juridica;
c)      orice teren al unui cimitir, crematoriu ;
d)      orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitar si universitar, 
autorizata provizoriu sau acreditata;
e)      orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in 
patrimoniul autoritatilor locale ;
f)        orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu 
exceptia suprafetelor folosite pentru activitati economice ;
g)      orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a altor 
institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii 



de proprietari, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice ;
h)      orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru 
perioada cat dureaza ameliorarea acestuia ;
i)        terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru 
agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare 
sau cai navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, 
gospodarirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor 
de apa, cele folosite ca zone de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate 
pentru exploatarile din subsol ;
j)        terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie,terenurile 
infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si statiile de pompare 
aferent acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri funciare, pe 
baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul judetean de 
cadastru si publicitate imobiliara.
k)      Terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri 
principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale 
din Romania S.A, zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile din jurul 
pistelor reprezentand zone de siguranta ;
l)        Terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii ;
m)    Terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale 
in lipsa de mostenitori legali sau testamentari ;
n)      Terenurile aferente cladirilor prevazute la art.7, alin.5 pct.6-7, cu exceptia celor 
folosite pentru activitati economice;
o)      Terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001 pe 
durata pentru care proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public;
p)      Terenul aferent cladirilor retrocedate potrivit art.1, alin.(6) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 94 /2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat sa 
mentina afectatiunea de interes public.
r)  terenul  aferent cladirilor  restituite potrivit art.6, alin.(5) din Ordonanta de 
urgenta         a Guvernului nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat 
sa mentina afectatiunea de interes public.
            

Plata impozitului
 
            Art.8 (1) Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la 
datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
            (2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul 
an.de catre contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, se acorda o bonificatie de 
10 %.
            (3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre 
contribuabili, persoane fizice si juridice, 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 terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma 
de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat.
 



 
                                                CAPITOLUL III
 
                              Impozitul pe mijloacele de transport
 
            Calculul impozitului
Art.9 (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul 
mijlocului de transport, conform celor prevazute in prezentul capitol.

(2) In cazul oricaruia dintre autovehiculele prevazuta la pct. A.I si AII din 
Anexa nr.4 la prezenta hotarare, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in 
functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 de 
cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din anexa. 
 (3) In cazul unui atas, impozitul pe mijloacele de transport este de 50% din 
taxa pentru motociclete si scuterele respective.

(4)In cazul  autovehiculelor de transport marfa cu masa totala autorizata de
peste 12 tone prevazute la punctele A.III si A.IV  din Anexa nr. 4 si in cazul 
remorcilor, semiremorcilor, rulotelor sau mijloacelor de transport pe apa prevazute in 
aceeasi anexa, impozitul anual pe mijloacele de transport este egal cu suma 
corespunzatoare din anexa.
 (5) In intelesul prezentului articol, capacitatea cilindrica sau masa totala 
maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a 
mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un alt document similar.
 

Scutiri
 

Art.10 Impozitul pe mijloacele de transport  nu se aplica pentru:
a)      autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin 
persoanelor cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora;
b)      navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul 
persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta 
Ialomitei;
c)      mijloacele de transport ale institutiilor publice;
d)      mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru
servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv 
transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in 
conditii de transport public;
e)      vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare.
  

           Plata taxei
 
            Art.11 (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate 
egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
            (2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat 
pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martiea anului respectiv, 
se acorda o bonificatie de 10 %.



            (3) Detinatorii, persoane fizice sau juridice straine, care solicita inmatricularea 
temporara a mijloacelor de transport in Romania, in conditiile legii, au obligatia sa 
achite integral, la data solicitarii, impozitul datorat pentru perioada cuprinsa intre data 
de intai a lunii urmatoare celei in care se inmatriculeaza si pana la sfarsitul anului 
fiscal respectiv
            (4) In situatia in care inmatricularea priveste o perioada care depaseste data de 
31 decembrie a anului fiscal in care s-a solicitat inmatricularea, detinatorii prevazuti 
la alin (3) au obligatia sa achite integral impozitul pe mijlocul de transport , pana la 
data de 31 ianuarie a fiecarui an, astfel:
a)      in cazul in care inmatricularea priveste un an fiscal, impozitul anual;
b)      in cazul in care inmatricularea priveste o perioada care se sfarseste inainte de 
data de 1 decembrie a aceluiasi an, impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de 
1 ianuarie si data de intai a lunii urmatoare celei in care expira inmatricularea.
            (5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de 
catre contribuabili, persoane fizice si juridice, 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 mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat 
bugetului local al aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la 
impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.
                                    
                                                CAPITOLUL IV
 
                        Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor
 
            Art. 12 (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egala cu 
suma stabilita de consiliul local, in limitele prevazute in tabelul urmator:
 
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a 
autorizatiilor
Taxa pentru eliberarea 
certificatului de urbanism

Nivelurile stabilite pentru 
anul 2013

  

Suprafata pentru care se 
obtine certificatul de 
urbanism

Taxa, in lei  
 

a) Pana la 150 mp, inclusiv 3   
b) Intre 151 si 250 mp 
inclusiv

3.5   

c) Intre 251 si 500 mp 
inclusiv

4.5   

d) Intre 501 si 750 mp, 
inclusiv

6   

e) Intre 751 si 1.000 mp, 
inclusiv

7   

f) peste 1.000 mp 7 + 0,01 lei/mp pentru 
fiecare mp care depaseste 

  



1.000 mp
 

(2) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care 
urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5 % din 
valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.

(3)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara studiilor 
geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de 
gaze si petrol, precum si altor exploatari se calculeaza inmultind numarul de metri 
patrati de teren afectat de foraj sau excavatie cu 8 lei.

(4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare 
de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie 
de construire, este egala cu 3 % din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de 
santier.

(5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute 
sau rulote ori campinguri este egala cu 2 % din valoarea autorizata a lucrarilor de 
constructie.

(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, 
cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru 
amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de 8 lei 
pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie. 

(7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta 
constructie decat cele prevazute in alt alineat al prezentului articol este egala cu 1% 
din valoarea autorizata a lucrarilor, inclusiv instalatiile aferente.

(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei 
constructii este egala cu 0,1 % din valoarea impozabila a constructiei, stabilita pentru 
determinarea impozitului pe cladiri. 

(9) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de
construire este egala cu 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului  sau a autorizatiei initiale.
(10)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri sau
bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie 
electrica, telefonie si televiziune prin cablu este de 13 lei pentru fiecare racord.
(11) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism de catre comisia de 
urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de 
specialitate din cadrul consiliului judetean se stabileste in suma de 15 lei.
(12) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se 

stabileste in suma de 9 lei.
(13) In cazul unei autorizatii de construire emise pentru o persoana fizica,

valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica decat valoarea 
impozabila a cladirii stabilita conform art.1.
      

 

            Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru a desfasura o activitate 



            economica si a altor autorizatii similare
 
            Art.13 – (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei 
activitati economice este de 15 lei.
            (2) Autorizatiile prevazute la alin.(1) se elibereaza anual, pana la data de 31 
decembrie a anului in curs pentru anul urmator. 
            (3) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare este de 20 lei.
            (4) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de 
pe alte asemenea planuri detinute de consiliile locale este de 32 lei pentru fiecare m2 

sau fractiune de m2.
            (5) Taxa pentru eliberarea certificatului de producator este de 60 lei.
            (6) Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii 
activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 
656/1997, cu modificarile ulterioare, in clasa 5530 – restaurante si 5540 – baruri, 
datoreaza bugetului local al comunei in a carui raza administrativ – teritoriala se afla 
amplasata unitatea sau standul de comercializare, o taxa pentru eliberarea/vizarea 
anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica,stabilita 
astfel:
-         pentru baruri – 300 lei;
-         pentru restaurante – 500 lei.

Taxa de viza reprezinta 50 % din cuantumul taxei prevazute la alin.(6).
(7) Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publice, in cazul 

in  care comerciantul indeplineste conditiile prevazute de lege, se emite de catre 
primarul in a carui raza de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de 
comercializare. 
                                                Scutiri
 
            Art.14 – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor nu se 
datoreaza pentru:
a)      certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru lacas de cult sau
constructie anexa;
b)      certificat de urbanism sau autorizatie de construire pentru dezvoltarea, 
modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care apartin 
domeniului public al statului;
c)      certificat de urbanism sau autorizatie de construire, pentru lucrarile de interes 
public judetean sau local;
d)      certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul 
constructiei este o institutie publica;
e)      autorizatie de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin
concesionare, conform legii.
 

 
                                                CAPITOLUL V



 
                        Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
 
 
                                    Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate
 
            Art.15 (1) Orice persoana, care beneficiaza de servicii de reclama si 
publicitate in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere incheiata cu alta 
persoana, datoreaza plata taxei prevazuta in prezentul articol, cu exceptia serviciilor 
de reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si 
audiovizuale.
            (2) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea 
cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.
            (3) Cota taxei se stabileste la 3 %.
            (4) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, 
lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul 
de prestari servicii de reclama si publicitate.
                        
 
 
                             Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
 
            Art.16 (1) Orice persoana care urtilizeaza un panou, afisaj sau structura de 
afisaj pentru reclama si publicitate intr-un loc public datoreaza plata taxei anuale 
prevazuta in prezentul articol catre bugetul local al autoritatii administratiei publice 
locale in raza careia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.
            (2) Valoarea taxei pentru afisaj  in scop de reclama sau publicitate se 
calculeaza anual, prin inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru 
patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita, astfel:
a)      in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate
economica, suma este de 32 lei.
b)      in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si
publicitate, suma este de 23 lei.
(3)   Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual,
anticipat sau trimestrial, in patru rate egale, pana la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 
septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.
 
                                                          Scutiri
 
            Art.17 (1) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj 
in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia 
cazurilor cand fac reclama unor activitati economice.
            (2) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru 
afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate in interiorul 
cladirilor.



(3) Nu se datoreaza taxa pentru folosirea nijloacelor de reclama si publicitate 
pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin 
constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.
 
                                               CAPITOLUL VI
 
                                          Impozitul pe spectacole 
 
            Art.18 (1) Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de 
impozit la suma incasata  din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.
            (2) Cota de impozit se determina dupa cum urmeaza:
a)      in cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, 
opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la 
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau 
internationala, cota de impozit este 2 %;
b)      in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la lit.a), cota de 
impozit este egala cu 5%.

            
                        Reguli spoeciale pentru videoteci si discoteci
 
            Art.19 ( 1) In cazul unei manifestari artistice sau al unei activitati distractive 
care are loc intr-o videoteca sau discoteca, impozitul pe spectacole se calculeaza pe 
baza suprafetei incintei prevazute in prezentul articol.
            (2) Impozitul pe spectacole se stabileste pentru fiecare zi de manifestare 
artistica sau de activitate distractiva, prin inmultirea numarului de metri patrati ai 
suprafetei incintei videotecii sau discoteci cu suma stabilita, astfel:
a)      in cazul videotecilor, suma este de 2 lei
b)      in cazul discotecilor, suma este de 3 lei.

(3) Impozitul pe spectacole se ajusteaza prin inmultirea sumei stabilite, potrivit
alin 2, cu coeficientul de corectie corespunzator, precizat in tabelul urmator:
Rangul localitatii Coeficient de corectie
0 8,00
I 5,00
II 4,00
III 3,00
IV 1,10
V 1,00
 
                                                CAPITOLUL VII
 
                                                Taxa hoteliera
 
            Art.20 Pentru sederea intr-o unitate de cazare, cota taxei hoteliere este de 1% 
din valoarea totala a cazarii/tarifului de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, 



taxa ce se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza 
cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanei cazate.
 
                                                Scutiri 
 
            Art.21 Taxa hoteliera nu se aplica pentru :
a)      persoanele fizice in varsta de pana la 18 ani inclusiv;
b)      persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de 
gradul I sau II; 
c)      pensionarii sau studentii;
d)      persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;
e)      veteranii de razboi;
f)        vaduvele de razboi sau vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit;
g)      persoanele fizice prevazute la art.1 al decretului-lege nr. 118/1990, privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice ;
h)      sotul sau sotia uneia dintre persoanele fizice mentionate la lit.  b - g , care este 
cazat/cazata impreuna cu o persoana mentionata la lit. b – g.
 

CAPITOLUL VIII

Alte taxe locale
 
          Art.22 – (1) Taxa pentru depozitarea de  diverse materiale  de constructii  pe 
domeniul public sau privat – 1 leu/mp/zi;

Taxa pentru depozitarea de materiale se achita la data obtinerii autorizatiei de 
la structura specializata in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului, a carei 
eliberare se face la cerere.

 (2) Pentru comercializarea legumelor si a cerealelor in piata se stabileste taxa 
de  20 lei/zi, iar taxa/abonament pentru comercializarea legumelor si a cerealelor in 
piata 200 lei/lunar. 

(3)Taxa pentru comertul stradal al legumelor si cerealelor - 50 lei/zi 
(4)Comercializarea  altor produse in pietele agroalimentare sau stradal este

interzisa pe teritoriul comunei Valea Doftanei         
          (5) Pentru ocuparea terenului cu tonete inchise, chioscuri, cabine telefonice si
alte asemenea, se stabileste taxa in suma de 1 leu/mp/zi.
          ( 6)  Taxele prevazute la alin (5) se achita pe perioada cuprinsa in 
autorizatie intre data autorizarii si finele anului fiscal, in conditiile si termenele 
prevazute pentru impozitul pe teren, iar pentru perioada  de autorizare de un an fiscal 
se achita taxa in aceleasi conditii si termene de plata cu impozitul pe teren. 
          

9)Se instituie taxa anuala pentru vehicule lente prevazute in Anexa nr.5  in 



suma de 50 lei/an.
(10)  Taxa pentru solutionarea cererii de divort si eliberarea certificatului de 
divort = 500 lei .
11)Taxa pentru eliberare acte in regim urgenta( in ziua depunerii cererii)- 10 
lei/document;
12) Taxa pentru eliberarea certificatelor fiscale 
- in ziua depunerii cererii -10 lei
- in termen de 48 de ore - 4 lei.
13) Taxa pentru avizarea planurilor de situatie anexate 

documentatiei depuse in vederea obtinerii autorizatiei de construire se stabileste 
astfel:

1. pentru suprafete pana la 500 mp – 10 lei; 
2. pentru suprafete intre 501 – 1000 mp – 15 lei; 
3. pentru suprafete mai mari – 20 lei. 

(14) Taxa pentru acordul primariei privind intabularea dreptului de folosinta 
asupra terenului conf. Legii 7/1996
 
 
1.      PERSOANE FIZICE
- pentru suprafete de la 1 – 500 mp, inclusiv – 5 lei
- pentru suprafete de la 501 – 1000 mp, inclusiv – 10 lei
- pentru suprafete peste 1000 mp – 15 lei.
2.      PERSOANE JURIDICE
-         pentru suprafete de la 1 – 500 mp, inclusiv -  10 lei
-         pentru suprafete de la 501 – 1000 mp, inclusiv – 15 lei;
-         pentru suprafete peste 1000 mp – 20 lei.

(15)      Taxa pentru repunerea in posesie ( parcela) – 100 lei.
(16)     Taxa informatii regim juridic imobile – 10 lei.

                                   CAPITOLUL IX
           
 Art.23.  Sancţiuni                                                                    
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

 Art. 294  alin. (3)  Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu   amendă de la 70 lei la 279 lei, iar 
cele de la lit. b) - d), cu amendă de la 279 lei la 696 lei

Art. 294  alin. (4)
 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea,vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după 
caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 325 lei la 1578 lei. 

 Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice        



|
 Art. 294 alin. (6) În cazul persoanelor juridice, limitele

minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) 
şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:
- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancţionează cu  amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar 
cele de la lit. b) - d), cu amendă de la 1116 lei la 2784 
lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după 
caz, a abonamentelor şi    a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenţie şi  se sancţionează 
cu amendă de la 1300 lei la 6312 lei.

 

 
  ART.24       Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru 
_
Nr. 
crt.

Extras din norma juridica - lei -

 CAPITOLUL I
 Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cel
eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti,
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii
publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 
1. Eliberarea de către organele administraţiei

publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum 
şi de instituţii de stat, care,în exercitarea atribuţiilor lor, 
sunt în drept sa certifice anumite situaţii de fapt, a 
certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror altor  înscrisuri 
prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor 
acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de 
timbru mai  mare

4

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra|animalelor, 
pe cap de animal:
– pentru animale sub 2 ani
– pentru animale peste 2 ani

2
2

3.  Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra 
animalelor, pe cap de animal,în bilete de proprietate:
– pentru animale sub 2 ani
– pentru animale peste 2 ani

2
5

4.  Eliberarea, la cerere, a certificatelor  medico-legale şi a 
altor certificate medicale folosite în justiţie

2

5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2
6.  Înregistrarea, la cerere, în actele de stare  civilă a 15



schimbării numelui şi sexului
7. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii 

căsătoriei
2

8. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române a 
actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine

2

9. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor 
de stare civilă 

2

10. Eliberarea altor certificate de stare civilă în  locul celor 
pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

4

CAPITOLUL II
 Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, 
precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

1.  Acte de identitate:
 a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru 
cetăţenii români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii 
actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru 
persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea  menţiunilor 
privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor 
români

5

b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor 
străini şi ale persoanelor fără cetăţenie

6

2. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2

 CAPITOLUL III
 Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de 
conducere
1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o 

şcoală de conducători de autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule 
din categoriile şi subcategoriile| A, A1, B, B1 şi B+E

6

b) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule 
din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, 
D+E, C1+E, D1+E, Tb şi Tv 

28

2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat 
permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în 
permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost 
respinse de 3 ori  la examenul pentru obţinerea aceleiaşi 
categorii a permisului de conducere, precum şi pentru 
persoanele care nu au absolvit o şcoală de  conducători de 
autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, 
B+E

84

CAPITOLUL IV 
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie  de circulaţie şi 
autorizare de circulaţie pentru probe
1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a 



autovehiculelor şi remorcilor:
 a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă 
autorizată de până la 3.500 kg inclusiv

60

b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă 
autorizată mai mare de 3.500 kg

145

2. Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor 
şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

9

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a 
autovehiculelor şi remorcilor

414

CAPITOLUL IV^1
Taxă pentru furnizare date
1. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind 

furnizarea unor date din  Registrul naţional de evidenţă a 
persoanelor,  precum şi din Registrul naţional de evidenţă a 
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi 
din registrele judeţene şi al  municipiului Bucureşti de 
evidenţă a permiselor  de conducere şi certificatelor de 
înmatriculare 

5

CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite
în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra 

terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi 
forestiere

15

 
            Art.25  Birourile Financiar-Contabil si Administratie Publica Locala din 
cadrul Primariei comunei Valea Doftanei vor duce la indeplinire prezenta hotarare, iar 
secretarul comunei Valea Doftanei va face public continutul hotararii. 
            Data in Valea Doftanei, astazi 29.12.2012.
            Nr. 95

                                                PRESEDINTE DE SEDINTA,  

Lucian Vileford  Costea

 
 
 
 
 
 

 



        ANEXA NR.1 LA HCL  95/2012 

 

 

 

 

 

Valori impozabile constructii 
 pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in 

cazul persoanelor fizice 
 

 

 

Nr. crt.  
Felul si destinatia cladirilor si a altor 

constructii impozabile  

Valoarea impozabila
*
 in lei/m 

2
  

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

Fara instalatii de apa, 
canalizare, electrice 

1. 

Cladiri     

a) cu pereti sau cadre din beton armat, din 
caramida arsa, piatra naturala sau din alte 
materiale 

935 555 

b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, 
valatuci, paianta si alte materiale 
asemanatoare 

254 159 

2.  

Constructii anexe
**
 ? situate in afara corpului 

principal al cladirii  
      

 

a) cu pereti din caramida arsa, piatra, beton 
sau din alte materiale asemanatoare 

159 143 

 

b) cu pereti din lemn, caramida nearsa, 
paianta, valatuci etc 

95 63 

 

poduri,terase si scari 

0
 

0
 

3.  
Pentru locuinte situate la subsol sau la 
mansarda  

- valoarea reprezinta 
75

% din valoarea 
corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri  

4.  
Pentru spatiile cu alta destinatie situate la 
subsolul cladirii  

- valoarea reprezinta 
50

% din valoarea 
corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri  

 

 

 

 

 



       ANEXA NR.2 LA HCL. NR.95/2012 

 

 

IMPOZITUL pe terenuri cu constructii situate in intravilan (lei/ha)  

Zona în cadrul localitatii 

A IV B IV A V BV 

889 711 711 534 
 

IMPOZITUL pe terenuri  cu alte categorii de folosinta (lei/ha)  

Nr. 
crt.  

Categoria de 
folosinta  Zona AIV  Zona BIV  Zona AV  Zona BV  

1 Arabil 28 21 28 21 

2 Pasuni 21 19 21 19 

3 Fânete 21 19 21 19 

4 Vii 46 35 46 35 

5 Livezi 53 46 53 46 

6 
Paduri si alte terenuri 
cu vegetatie forestiera 

28 21 28 21 

    7 Terenuri cu ape 15 13 15 13 

8 Drumuri si cai ferate X
 

X
 

X
 

X
 

9 Terenuri neproductive X
 

X
 

X
 

X
 

 

Coeficienti de corectie pozitiva pt. terenuri din intravilan, altele decat "de constructii"  

Zona terenului în cadrul localitatii 

Zona AIV Zona BIV Zona AV Zona BV 

 1.10
 

1.10
 

1.00
 

1.00
 

    
 

 



       ANEXA NR. 3  LA HCL NR.95/2012 

 

 

 
Valori impozabile teren extravilan 

 
(lei/ha)  

Nr. crt.  Categoria de folosinta  
ZONA  

AIV  BIV  AV  BV  

1 Arabil 50 48 50 48 

2 Drumuri si cai ferate x
 

x
 

x
 

x
 

3 Fânete 28 26 28 26 

4 Livada pana la intrarea pe rod x
 

x
 

x
 

x
 

5 Livezi 56 53 56 53 

6 
Padure in varsta de pana la 20 
ani si cu rol de protectie 

x
 

x
 

x
 

x
 

7 
Paduri si alte terenuri cu 
vegetatie forestiera 

16 14 16 14 

8 Pasuni 28 26 28 26 

9 Terenuri cu amenajari piscicole 34 31 34 31 

10 
Terenuri cu apa altul decat cel 
cu amenajari piscicole 

  5
 

4
 

 5
 

  4
 

11 Terenuri cu constructii 31 28 31 28 

12 Terenuri neproductive x
 

x
 

x
 

x
 

13 Vie pana la intrarea pe rod x
 

x
 

x
 

x
 

14 Vii 55 53 55 53 

 



             ANEXA NR. 4 LA HCL NR.95/2012 

      

  

Taxa asupra mijloacelor de transport 

 

 

A.I. Pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica:  

Tipul mijlocului de transport  
- lei/an/200 cm

3
 sau 

fractiune -  

 

    1.Motorete,scutere,motociclete si autoturisme cu capacitatea 
cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv  

8
 

 

    2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3 
inclusiv  

18
 

 

    3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 
inclusiv  

72
 

 

    4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3 
inclusiv  

144
 

 

    5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001cm3  

290
 

 

    6.autobuze, autocare, microbuze  

24
 

 

    7.autovehicule de pâna la 12 tone inclusiv  

30
 

 

    8.Tractoare înmatriculate  

18
 

 

 

AII. Vehicule inregistrate 

1. Vehicule cu capacitatea cilindrica: Lei/200 cm
3
 

1.1 Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica < 4.800 cm
3
 4 

1.2 Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica > 4.800 cm
3
 6 

2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 50/an 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

A.III. Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata 
de peste 12 tone:  

Numarul axelor si masa totala maxima 
autorizata (în tone)  

Taxa (lei/an/autovehicul) transport 
intern  

Taxa 
(lei/an/autovehicul) 
transport intern si 

international  

Axa/axe motoare 
cu suspensie 

pneumatica sau 
un echivalent 
recunoscut  

Axa/axe motoare 
cu alt sistem de 

suspensie  

Axa/axe 
motoare cu 
suspensie 
pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut  

Axa/axe 
motoare cu 
alt sistem 

de 
suspensie  

    1. Autovehicule cu doua axe si cu masa: 

        a) peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t  0
 

133
 

0
 

133
 

        b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t  133
 

367
 

133
 

367
 

        c) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t  367
 

517
 

367
 

517
 

        d) peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t  517
 

1169
 

517
 

1169
 

        e) masa de cel putin 18 t 517
 

1169
 

517
 

1169
 

    2. Autovehicule cu trei axe si cu masa: 

        a) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t  133
 

231
 

133
 

231
 

        b) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t  231
 

474
 

231
 

474
 

        c) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t  474
 

615
 

474
 

615
 

        d) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t  615
 

947
 

615
 

947
 

        e) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t  947
 

1472
 

947
 

1472
 

        f) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t  947
 

1472
 

947
 

1472
 

        h) masa de cel putin 26 t 947
 

1472
 

947
 

1472
 

    3. Autovehicule cu patru axe si cu masa: 

        a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t  615
 

623
 

615
 

623
 

        b) peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t  623
 

973
 

623
 

973
 

        c) peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t  973
 

1545
 

973
 

1545
 

        d) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t  1545
 

2291
 

1545
 

2291
 

        e) peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t  1545
 

2291
 

1545
 

2291
 

        f) masa de cel putin 32 t 1545
 

2291
 

1545
 

2291
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.IV. Pentru combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau 
trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de 
peste 12 tone:  

Numarul axelor si masa totala maxima 
autorizata (în tone)  

Taxa (lei/an/autovehicul) 
transport intern  

Taxa 
(lei/an/autovehicul) 
transport intern si 

international  

Axa/axe 
motoare cu 
suspensie 

pneumatica sau 
un echivalent 
recunoscut  

Axa/axe 
motoare cu alt 
sistem de 
suspensie  

Axa/axe 
motoare cu 
suspensie 
pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut  

Axa/axe 
motoare cu 
alt sistem 

de 
suspensie  

    1. Autovehicule cu 2+1 axe si cu masa: 

        a) peste 12 t, dar nu mai mult de 14 
t  

0
 

0
 

0
 

0
 

        b) peste 14 t, dar nu mai mult de 16 
t  

0
 

0
 

0
 

0
 

        c) peste 16 t, dar nu mai mult de 18 
t  

0
 

60
 

0
 

60
 

        d) peste 18 t, dar nu mai mult de 20 
t  

60
 

137
 

60
 

137
 

        e) peste 20 t, dar nu mai mult de 22 
t  

137
 

320
 

137
 

320
 

        f) peste 22 t, dar nu mai mult de 23 
t  

320
 

414
 

320
 

414
 

        g) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 
t  

414
 

747
 

414
 

747
 

        h) peste 25 t, dar nu mai mult de 28 
t  

747
 

1310
 

747
 

1310
 

        i) masa de cel putin 28 t 747
 

1310
 

747
 

1310
 

    2. Autovehicule cu 2+2 axe si cu masa: 

        a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 
t  

128
 

299
 

128
 

299
 

        b) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 
t  

299
 

491
 

299
 

491
 

        c) peste 26 t, dar nu mai mult de 28 
t  

491
 

721
 

491
 

721
 

        d) peste 28 t, dar nu mai mult de 29 
t  

721
 

871
 

721
 

871
 

        e) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 
t  

871
 

1429
 

871
 

1429
 

        f) peste 31 t, dar nu mai mult de 33 
t  

1429
 

1984
 

1429
 

1984
 

        g) peste 33 t, dar nu mai mult de 36 
t  

1984
 

3012
 

1984
 

3012
 



        h) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 
t  

1984
 

3012
 

1984
 

3012
 

        i) masa de cel putin 38 t 1984
 

3012
 

1984
 

3012
 

    3. Autovehicule cu 2+3 axe si cu masa: 

        a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 
t  

1579
 

2197
 

1579
 

2197
 

        b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 
t  

2197
 

2986
 

2197
 

2986
 

        c) masa de cel putin 40 t 2197
 

2986
 

2197
 

2986
 

    4. Autovehicule cu 3+2 axe si cu masa: 

        a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 
t 

1395
 

1937
 

1395
 

1937
 

        b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 
t 

1937
 

2679
 

1937
 

2679
 

        c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 
t 

2679
 

3963
 

2679
 

3963
 

        d) masa de cel putin 44t 2679
 

3963
 

2679
 

3963
 

    5. Autovehicule cu 3+3 axe si cu masa: 

        a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 
t 

794
 

960
 

794
 

960
 

        b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 
t 

960
 

1434
 

960
 

1434
 

        c) peste 40 t, dar nu mai mult de 44 
t 

1434
 

2283
 

1434
 

2283
 

        e) masa de cel putin 44 t 1434
 

2283
 

1434
 

2283
 

 

 
B. pentru remorci, semiremorci si rulote  

Capacitatea  - lei/an -  

 

    a) pâna la o tona inclusiv  

9 

 

    b) între 1 si 3 tone inclusiv  

34 

 

    c) între 3 si 5 tone inclusiv  

52 

 

    d) peste 5 tone  

64 

 

C. Pentru mijloacele de transport pe apa  
 - lei/an -  

 

    a) luntre, barci fara motor, folosite pentru uz si agrement personal  

21 

 

    b) barci fara motor, folosite în alte scopuri  

56 



 

    c) barci cu motor  

210 

 

    d) bacuri, poduri plutitoare  

X
 

 

    e) salupe  

X
 

 

    f) iahturi  

X
 

    g) remorchere si împingatoare 

 

        g1) pâna la 500 CP  

559 

 

        g2) între 501 si 2000 CP  

909 

 

        g3) între 2.001 si 4.000 CP  

1398 

 

        g4) peste 4.000 CP  

2237 

 

    h) vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din aceasta  

182 

    i) ceamuri, slepuri si barje fluviale, în functie de capacitatea de încarcare: 

 

        i1) pâna la 1.500 tone inclusiv  

182 

 

        i2) între 1.501 si 3.000 tone inclusiv  

280 

 

        i3) peste 3.000 tone  

490 

 

    d)Nave de sport si agrement  

1119 

 

    e) Scutere de apa  

210 

 

 



 

      Anexa nr.5 la HCL _95_/2012 
 Vehicule lente  

 

 - lei/an -  

 

    1. Autocositoare  

50 

 

    2. Autoexcavator (excavator pe autosasiu)  

50 

 

    3. Autoscreper  

50 

 

    4. Autogreder  

50 

 

    5. Autostivuitor  

50 

 

    7. Combina agricola ptr. recoltat cereale sau furaje  

50 

 

    8. Compactor autopropulsat  

50 

 

    9. Electrocar cu echip:sudura,grup electrogen  

50 

 

    10.Excavator cu racleti ptr. sapat santuri  

50 

 

    11.Excavator cu rotor ptr. sapat santuri  

50 

 

    12.Excavator pe pneuri  

50 

 

    13..Freza autopropulsata pentru canale  

50 

 

    14.Freza autopropulsata pentru pamint stabilizat:  

50 

 

    15.Freza rutiera  

50 

 50 



    16.Incarcator cu o cupa pe pneuri  

 

    17.Instalatie autopropulsata de sortare- concasare  

50 

 

    18.Macara cu greifer  

50 

 

    19.Macara mobila pe pneuri  

50 

 

    20.Macara turn autopropulsata  

50 

 

    21.Masina multifinctionala ptr.lucrari de terasament  

50 

 

    22.Masina ptr.constructia si intretin.drumuri  

50 

 

    23.Masina ptr.decopertarea imbrac. asfaltice  

50 

 

    24.Masina ptr. finisare drumuri  

50 

 

    25.Masina ptr. forat  

50 

 

    26.Masina ptr. turnat asfalt  

50 

 

    27.Masina ptr.inlaturare zapada  

50 

 

    28.Sasiu autopropulsat cu fereastra pentru taiat lemne  

50 

 

    29.Tractor cu pneuri  

50 

 

    30.Troliu autopropulsat  

50 

 

    31.Utilaj multifunctional ptr. intretin.drumurilor  

50 

 

    32.Vehicul ptr. pompieri ptr. derularea furtununurilor de apa  

50 



 

    33.Vehicul ptr. macinat si compactat deseuri  

50 

 

    34.Vehicul ptr. marcarea drumurilor  

50 

 

    35 Vehicul ptr. taiat si compactat deseuri  

50 

 


