ANEXĂ NR. 1 LA HCL. NR. 72/2015

TABLOUL
CUPRINÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE
PENTRU ANUL 2016 STABILITE ÎN SUME FIXE

 CODUL FISCAL – TITLUL IX – IMPOZITUL ŞI TAXE LOCALE
CAPITOLUL I. DISPOZIłII GENERALE
DefiniŃii:
Clădire - orice construcŃie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinŃa sa, şi care are una sau
mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaŃii, echipamente şi altele asemenea, iar
elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereŃii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite;
Clădire-anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniŃe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele
asemenea;
Clădire rezidenŃială - construcŃie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinŃele, dotările şi utilităŃile necesare,
care satisface cerinŃele de locuit ale unei persoane sau familii;
Clădire nerezidenŃială - orice clădire care nu este rezidenŃială;

Pentru clădirile rezidenŃiale şi clădirile – anexă , aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 0.08% asupra valorii impozabile a clădirii.

CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI
A. PERSOANE FIZICE
1. Valorile impozabile pentru clădirile rezindenŃiale şi clădirile – anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, exprimată în lei,
se determină prin înmulŃirea suprafeŃei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraŃi, cu valoarea impozabilă
corespunzătoare, exprimată în lei/mp din tabelul următor:
Art. 457 alin. (2)
Valoarea impozabilă
- lei/m2Tipul clădirii

Cu instalaŃii de apă, canalizare,
electrice şi încălzire (condiŃii
cumulative)

Fără instalaŃii de apă, canalizare,
electrice sau încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereŃi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic şi/sau chimic

1000

600

B. Clădire cu pereŃii exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

300

200

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereŃi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

200

175

D. Clădire-anexă cu pereŃii exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

125

75

E. În cazul contribuabilului care deŃine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă,
utilizate ca locuinŃă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D
F. În cazul contribuabilului care deŃine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă,
utilizate în alte scopuri decât cel de locuinŃă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcŃie de rangul localităŃii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulŃirea valorii
determinate conform celor arătate mai sus cu coeficientul de corecŃie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
Zona în cadrul
localităŃii

A.
B.
C.
Zona localităŃii

Rangul localităŃii
IV

V

1,10
1,05
1,00

1,05
1,00
0,95
Rangul localităŃii

IV.
A.
B.
C.

Zăbala nr. de casă: 722/A-722/B, 799-804,828-830
Zăbala – restul localităŃii
Teren extravilan - Zăbala

V.
Satele aparŃinătoare de Zăbala
Teren extravilan – satele aparŃinătoare de Zăbala

Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcŃie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50 %, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinŃă

b) cu 30 %, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinŃă
c) cu 10 %, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinŃă
2. Calculul impozitului pe clădirile nerezidenŃiale aflate in proprietatea persoanelor fizice ( art. 458):
Pentru clădirile nerezidenŃiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între
0,2% asupra valorii care poate fi:
a) valoare rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinŃă
b) valoarea finală a lucrărilor de construcŃii, in cazul cladirilor noi, construita in ultimii 5 ani anteriori anului de referinŃă
c) valoarea cladirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobandite în ultimii 5 ani anteriori
anului de referinŃă
Pentru clădirile nerezidenŃiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităŃi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor de mai sus impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra
valorii impozabile determinate în cazul clădirilor rezidenŃiale aflate în prorprietatea persoanelor fizice.
3. Calculul impozitului pe clădirile cu destinaŃie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
În cazul clădirilor cu destinaŃie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru
suprafaŃa folosită în scop rezidenŃial cu impozitul determinat pentru suprafaŃa folosită în scop nerezidenŃial.
În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează
conform procedurii de calcul a impzitului în cazul clădirilor rezidenŃiale.

B. PERSOANE JURIDICE
1. Calculul impozitului/taxei pe clădirile rezidenŃiale aflate în proprietatea sau deŃinute de persoanele juridice, impozitul/taxa se
calculează cu aplicarea unei cote asupra valorii de inventar a clădirii (%)
Art. 460 alin. (1 ) – cota de impozit stabilită prin HCL pentru clădirile
0,08%
rezidenŃiale
2. Calculul impozitului/taxei pe clădirile nerezidenŃiale aflate în proprietatea sau deŃinute de persoanele juridice, impozitul/taxa se
calculează cu aplicarea unei cote asupra valorii de inventar a clădirii (%)
Art. 460 alin.(2)- cota de impozit stabilită prin HCL pentru cladirile
0,2%
nerezidenŃiale
3.Calculul impozitului pentru clădirile cu destinaŃie mixtă aflate în proprietatea sau deŃinute de persoanele juridice, impozitul se
determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafea folosită în scop rezidenŃial, cu impozitul calculat pentru suprafaŃa
folosită în scop nerezidenŃial
Art. 460 alin (8) - cota de impozit stabilită prin HCL
Pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori
anului fiscal de referinŃă

5%

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării
În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinŃă, cota impozitului/taxei
pe clădiri este 5%.
Art. 462 Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv
Pentru plata integrală a impozitului pe clădiri, până la data de 31 martie a anului respectiv – se acordă o bonficiaŃie de 10 %.
Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaŃa terenului, rangul localităŃii în care este amplasat terenul, zona şi
categoria de folosinŃă a terenului.

Zona în cadrul

CAPITOLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

localităŃii

A. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
1. CALCULUI IMPOZITULUI/TAXEI PE TERENURILE AMPLASTE ÎN INTRAVILAN – înregistrate în registrul agricol la
categoria de folosinŃă terenuri cu construcŃii, precum şi terenueile înregistrate în registrul agricol la altă categorie
de folosinŃă decât cea de terenuri cu construcŃii în suprafaŃă de până la 400 m², inclusiv, impozitul/taxa pe teren se
stabileşte prin înmulŃirea suprafeŃei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în
următorul tabel:
Art. 465 alin. (2)

- lei/haIV.

V.

A.

711

569

B.

569

427

Zona localităŃii

Rangul localităŃii
IV.

A.

Zăbala nr. de casă: 722/A-722/B, 799-804,828-830

B.

Zăbala – restul localităŃii

V.

Satele aparŃinătoare de Zăbala

Art. 467 Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv
Pentru plata integrală a impozitului pe teren, până la data de 31 martie a anului respectiv – se acordă o bonficiaŃie de 10 % .
2. CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosinŃă decât cea de terenuri cu construcŃii, pentru suprafaŃa care depăşeşte 400 m², impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin
înmulŃirea suprafeŃei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Art. 465 alin. (4)

- lei/haZona

Nr. crt.

A (Zăbala nr.722/A-722/B, nr. 799804,nr. 828-830)

B (Zăbala – restul localităŃii,
Satele aparŃinătoare de Zăbala)

Categoria de folosinŃă
1

Teren arabil

28

21

2

Păşune

21

19

3

FâneaŃă

21

19

4

Vie

46

35

5

Livadă

53

46

6

Pădure sau alt teren cu vegetaŃie forestieră

28

21

7

Teren cu ape

15

13

8

Drumuri şi căi ferate

0

0

9

Teren neproductiv

0

0

Suma stabilită conform alineatului precedent se înmulŃeşte cu coeficientul de corecŃie corespunzător prevăzut în următorul tabel
(art.465. alin. 5):
Rangul LocalităŃii

Coeficientul de corecŃie

IV

1,10

V

1,00

B. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN – În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe
teren se stabileşte prin înmulŃirea suprafeŃei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel
(art. 465 alin. 7):
Art. 465 alin. (7)
- lei/ha Nr. crt.

Categoria de folosinŃă

Impozit (lei/ha)

1

Teren cu construcŃii

22

2

Teren arabil

42

3

Păşune

20

4

FâneaŃă

20

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

48

Vie până la intrarea pe rod

0

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

48

Livadă până la intrarea pe rod

0

Pădure sau alt teren cu vegetaŃie forestieră, cu
excepŃia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

18

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol
de protecŃie

0

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

1

Teren cu amenajări piscicole

26

9

Drumuri şi căi ferate

0

10

Teren neproductiv

0

5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1

Suma stabilită conform alineatului precedent se înmulŃeşte cu coeficientul de corecŃie corespunzător prevăzut în următorul tabel:
Zona în cadrul
localităŃii

Rangul localităŃii
IV

C.
Zona localităŃii

V

1,00

0,95
Rangul localităŃii

IV.
C.

V.

Teren extravilan - Zăbala

Teren extravilan – satele aparŃinătoare de Zăbala

În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinŃă decât
cea de terenuri cu construcŃii, impozitul/taxa pe teren se calculează luând în considerare nivelurile impozabile aplicabile la terenurile amplasate în
extravilan numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiŃii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenŃa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 470 alin. (2)
Nr. crt.
1
2
3
4
5

Mijloace de transport cu tracŃiune mecanică
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracŃiune din aceasta)
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până
la 1600 cm3, inclusiv
Motociclete,tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1600cmc
3

3

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm şi 2000 cm inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv

8
9
18
72
144

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracŃiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până
8
la 12 tone, inclusiv
9
Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate
1.
Vehicule cu capacitate cilindrică:
1.1.
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
1.2.
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
2.
Vehicule fără capacitate cilindrică evidenŃiată
6
7

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.
În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

290
24
30
18
lei/200 cm3
2
4
50 lei/an

Art. 470 alin. (5) 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
Impozitul
(în lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie
Alte sisteme de suspensie pentru axele
pneumatică sau echivalentele recunoscute
motoare
I
două axe
Masa de cel puŃin 12 tone, dar mai
1
0
133
mică de 13 tone
Masa de cel puŃin 13 tone, dar mai
2
133
367
mică de 14 tone
Masa de cel puŃin 14 tone, dar mai
3
367
517
mică de 15 tone
Masa de cel puŃin 15 tone, dar mai
4
517
1169
mică de 18 tone
5
Masa de cel puŃin 18 tone
517
1169
II
3 axe
Masa de cel puŃin 15 tone, dar mai
1
133
231
mică de 17 tone
Masa de cel puŃin 17 tone, dar mai
2
231
474
mică de 19 tone
Masa de cel puŃin 19 tone, dar mai
3
474
615
mică de 21 tone
Masa de cel puŃin 21 tone, dar mai
4
615
947
mică de 23 tone
Masa de cel puŃin 23 tone, dar mai
5
947
1472
mică de 25 tone
Masa de cel puŃin 25 tone, dar mai
6
947
1472
mică de 26 tone
7
Masa de cel puŃin 26 tone
947
1472
III

4 axe
Masa de cel puŃin 23 tone, dar mai
1
mică de 25 tone

615

623

2
3
4
5
6

Masa de cel puŃin 25 tone, dar mai
mică de 27 tone
Masa de cel puŃin 27 tone, dar mai
mică de 29 tone
Masa de cel puŃin 29 tone, dar mai
mică de 31 tone
Masa de cel puŃin 31 tone, dar mai
mică de 32 tone
Masa de cel puŃin 32 tone

623

973

973

1545

1545

2291

1545

2291

1545

2291

Art. 470 alin. (6)
În cazul combinaŃii de autovehicule un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport 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
maximă admisă
I

II

2+1 axe
Masa de cel puŃin 12 tone, dar mai
1
mică de 14 tone
Masa de cel puŃin 14 tone, dar mai
2
mică de 16 tone
Masa de cel puŃin 16 tone, dar mai
3
mică de 18 tone
Masa de cel puŃin 18 tone, dar mai
4
mică de 20 tone
Masa de cel puŃin 20 tone, dar mai
5
mică de 22 tone
Masa de cel puŃin 22 tone, dar mai
6
mică de 23 tone
Masa de cel puŃin 23 tone, dar mai
7
mică de 25 tone
Masa de cel puŃin 25 tone, dar mai
8
mică de 28 tone
9
Masa de cel puŃin 28 tone
2+2 axe
Masa de cel puŃin 23 tone, dar mai
1
mică de 25 tone

Impozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie
Alte sisteme de suspensie pentru axele
pneumatică sau echivalentele recunoscute
motoare
0

0

0

0

0

60

60

137

137

320

320

414

414

747

747

1310

747

1310

128

299

Masa de cel puŃin 25 tone, dar mai
mică de 26 tone
Masa de cel puŃin 26 tone, dar mai
3
mică de 28 tone
Masa de cel puŃin 28 tone, dar mai
4
mică de 29 tone
Masa de cel puŃin 29 tone, dar mai
5
mică de 31 tone
Masa de cel puŃin 31 tone, dar mai
6
mică de 33 tone
Masa de cel puŃin 33 tone, dar mai
7
mică de 36 tone
Masa de cel puŃin 36 tone, dar mai
8
mică de 38 tone
9
Masa de cel puŃin 38 tone
2+3 axe
Masa de cel puŃin 36 tone, dar mai
1
mică de 38 tone
Masa de cel puŃin 38 tone, dar mai
2
mică de 40 tone
3
Masa de cel puŃin 40 tone
3+2 axe
Masa de cel puŃin 36 tone, dar mai
1
mică de 38 tone
Masa de cel puŃin 38 tone, dar mai
2
mică de 40 tone
Masa de cel puŃin 40 tone, dar mai
3
mică de 44 tone
4
Masa de cel puŃin 44 tone
3+3 axe
Masa de cel puŃin 36 tone, dar mai
1
mică de 38 tone
Masa de cel puŃin 38 tone, dar mai
2
mică de 40 tone
Masa de cel puŃin 40 tone, dar mai
3
mică de 44 tone
4
Masa de cel puŃin 44 tone
2

III

IV

V

299

491

491

721

721

871

871

1429

1429

1984

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1579

2197

2197

2986

2197

2986

1395

1937

1937

2679

2679

3963

2679

3963

794

960

960

1434

1434

2283

1434

2283

Art. 470 alin. (7)
În cazul unei remorci, semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaŃie de autovehicule, taxa asupra mijlocului de trasnport 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

Art. 470 alin. (8)
În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

3. Bărci cu motor

210

4. Nave de sport şi agrement

56

5. Scutere de apă

210

6. Remorchere şi împingătoare:

x

a) până la 500 CP, inclusiv

559

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv

909

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv

1398

d) peste 4000 CP

2237

7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracŃiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

182
x
182

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de
tone, inclusiv

280

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

490

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAłIILOR
A. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaŃiilor de construire şi a altor avize şi autorizaŃii (art. 474):
Alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul
urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor:

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este
egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1).
- lei -

SuprafaŃa pentru care se obŃine certificatul de urbanism
a) până la 150 m2, inclusiv

2,5 lei

2

3 lei

2

3,5 lei

b) între 151 şi 250 m , inclusiv
c) între 251 şi 500 m , inclusiv
2

d) între 501 şi 750 m , inclusiv

4,5 lei

2

e) între 751 şi 1000 m , inclusiv
f) peste 1000 m

2

6 lei
2

7 + 0,01 lei/ m , pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2

Alin. (3) – Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaŃiei
iniŃiale.
Alin.(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către
comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari

15 lei

Alin. (5) – Taxa pentru eliberarea unei autorizaŃii de construire pentru o clădire rezidenŃială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcŃii.
Alin. (6) – Taxa pentru eliberarea autorizaŃiei de construire pentru alte construcŃii decât cele menŃionate mai sus este egală cu 1% din valoarea autorizată
a lucrărilor de construcŃie, inclusiv valoarea instalaŃiilor aferente.
Alin. (8) – Taxa pentru prelungirea unei autorizaŃii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaŃiei
iniŃiale.
Alin. (9) – Taxa pentru eliberarea autorizaŃiei de desfiinŃare, totală sau parŃială, a unei construcŃii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită
pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părŃii desfiinŃate.
Alin. (10)
Taxa pentru eliberarea autorizaŃiei de foraje sau excavări necesare
lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa

5 lei pentru fiecare mp de teren afectat

efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările
topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări
Alin. (12) Taxa pentru eliberarea autorizaŃiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcŃii, care nu sunt incluse în
altă autotrizaŃie de construire este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier
Alin. (13) Taxa pentru eliberarea autorizaŃiei de amenajare de tabere de corturi, căsuŃe sau rulote, ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată
a lucrărilor de construcŃie
Alin. (14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri,
containere, tonete, cabine, spaŃii de expunere, corpuri şi panouri

4 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaŃă ocupată de construcŃie

de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaŃiile publice
Alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaŃii privind lucrările de
racorduri şi branşamente la reŃele publice de apă, canalizare,
gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

10 lei pentru fiecare racord

Alin. (16)Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură
stradală şi adresă

5 lei

B. Taxa pentru eliberarea autorizaŃiilor pentru desfăşurarea unor activităŃi (art. 475)
Alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizaŃiilor sanitare de
funcŃionare

20 lei

Alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător
respectiv pentru

eliberarea carnetului

de

comercializare

a

- 30 lei
- 30 lei

produselor din sectorul agricol sunt
Alin. (3) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele
561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităŃi de servire a
băuturilor şi 932 - Alte activităŃi recreative şi distractive potrivit
Clasificării activităŃilor din economia naŃională - CAEN, actualizată
prin Ordinul preşedintelui Institutului NaŃional de Statistică nr.
337/2007 privind actualizarea Clasificării activităŃilor din economia
naŃională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, în a cărui
rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă
pentru

eliberarea/Avizarea

anuală

a

autorizaŃiei

privind

desfăşurarea activităŃii de alimentaŃie publică, în funcŃie de
suprafaŃa aferentă activităŃilor respective, în sumă de:

- 2000 lei, pentru o suprafată de până la 500 mp, inclusiv
- între 4000 lei pentru o suprafaŃă mai mare de 500 mp

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE (art. 477)
- Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
- Cota taxei este 1%
Art. 478. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

Nivelul taxei aplicabile în anul 2016
Lei/mp sau fracŃiune de mp

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate

16 lei

economică
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj

12 lei

pentru reclamă şi publicitate

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE (art. 481)
Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor
a) – 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

1 % valoare bilet vândut

competiŃie sportivă internă sau internaŃională
b) – în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerat

3 % valoare bilet vândut

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE (art. 484)
Pentru funcŃionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităŃii,
consiliul local adoptă taxe speciale conform tabelului tabel:
Taxe
Taxă pentru eliberarea autorizaŃiei de funcŃionare pentru desfăşurarea
activităŃii de comerŃ şi prestări servicii
Taxă pentru viza anuală a autorizaŃiei de funcŃionare pentru desfăşurarea
activităŃii de comerŃ şi prestări servicii
Taxă de comerŃ ambulant a produselor de panificaŃie şi patiserie
Taxă de urgenŃă pentru eliberarea certificatului fiscal/adeverinŃei în aceeaşi zi
cu depunerea cererii
Taxă specială pentru serviciul oficierii căsătoriei în afara sediului primăriei
Taxă de salubrizare în cazul prestaŃiilor de care beneficiează utilizatorii
persoane fizice fără contract
Taxă de salubrizare în cazul prestaŃiilor de care beneficiează utilizatorii
persoane juridice fără contract
Taxă specială privind servicii de xerocopiat, scanat, multiplicat acte necesare
persoanelor fizice şi juridice în raporturile acestora cu primăria, realizat în
cadrul primăriei
Taxă specială privind servicii de xerocopie, scanare acte din arhiva primăriei,
solicitate de persoane fizice şi juridice.
Taxa pentru închirierea Căminelor pentru nunŃi – veselă:
- Căminul Cultural sat Zăbala

Suma

GaranŃie
20 lei
20 lei
50 lei/lună
5 lei
50 lei
5 lei/persoană/lună

35 lei /lună/minim 0,5 mc
Format A4: 0,50 lei/pagină
Format A3: 1 lei/pagină
Format A4: 1 lei/pagină
Format A3: 1,5 lei/pagină
1 lei/persoană – veselă
300 lei/zi

200 lei

- Căminul Cultural sat Pava

250 lei/zi

- Căminul Cultural sat Tamaşfalău

300 lei/zi

- Căminul Cultural sat Surcea

300 lei/zi

Taxa pentru închirierea căminelor culturale unor firme pentru organizarea de

80 lei/zi

târguri ocazionale
Taxa pentru închirierea Căminelor pentru pomeni – veselă

0,50 lei / persoană – veselă

Taxa pentru organizarea de manifestări cu muzică

100 lei/zi

200 lei

Taxa pentru organizarea evenimentelor familiale în căminele culturale

150 lei/zi

200 lei

Taxa pentru închirierea Cabanei Csipkes

150 lei/zi

100 lei

Taxa pentru situaŃii de urgenŃă
Taxa de vidanjare

1 lei / lună / familie
30 lei / cursă/ sat Zăbala
40 lei/cursă/sate aparŃinătoare de com. Zăbala

Taxa de scoaterea apei din fântâni cu motopompă
Taxa de închiriere a buldo-excavatorului

15 lei / oră – pers. fizică
80 lei / oră – pers. juridică
60 lei / oră – pers. fizică

Taxa de închiriere remorcă cu tractor

100 lei / oră – pers. juridică
30 lei/ oră – pers. fizică

Taxă de păşunat
Taxa gloabă
Taxa comerŃ stradal
Taxa de drum

2,20 lei/cap de animal ovine
150 lei / cap de animal
15 lei / persoană / zi
7 lei / mc volum brut / partidă pe drumurile comunale

1000 lei

Taxa de şedere la sauna din Peteni
Taxa de şedere pentru rulote şi corturile amplasate la Poiana Fabricii

5 lei / zi / persoane adulte
10/zi/rulotă, cort

Taxa pentru eliberarea plăcuŃe de înregistrare a vehiculelor pentru care nu
există obligaŃia înmatriculării
Moped

22 lei/ buc

CăruŃă

22 lei/ buc

Tractor

44 lei – 2 buc

TAXE SPECIALE LOCALE PENTRU UTILZAREA SĂLII DE SPORT
 În perioada 1 mai – 31 octombrie
 40 lei / oră în cazul activităŃilor sportive pe echipe
 20 lei / oră în cazul activităŃilor individuale sau perechi ( între 2 – 4 persoane)

 În perioada 1 noiembrie – 30 aprilie
 50 lei / oră în cazul activităŃilor sportive pe echipe
 30 lei / oră în cazul activităŃilor individuale sau perechi ( între 2 – 4 persoane)
 Pentru pensionari şi elevi se acordă o reducere de taxă de 50%
 SolicitanŃii pot beneficia de abonamente lunare pentru perioade minime de 4 oră / lună
o

160 lei / lună pentru activităŃi sportive pe echipe ( perioada 1 mai – 31 octombrie)

o

200 lei / lună pentru activităŃi sporitve pe echipe ( perioada 1 noiembrie – 30 aprilie)

o

50 lei / lună pentru activităŃi individuale sau perechi ( perioada 1 mai – 31 octombrie)

o

60 lei / lună pentru activităŃi individuale sau perechi ( perioada 1 noiembrie – 30 aprilie)

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE (art. 486)
Pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi
altele asemenea se instituie următoarele taxe:
Taxa

Suma

GaranŃia

Taxa pentru utilizarea temporară a domeniului public:

Taxa pentru ocuparea domeniului public şi privat cu circuri şi parcuri de
distracŃii etc.
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorŃ pe cale administrativă
Taxă de parcare pentru taxiuri

5 lei/mp/zi
500 lei
200 lei/an

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau

16 lei inclusiv pentru fiecare mp sau

de pe alte asemenea planuri, deŃinute de consiliile locale

fracŃiune de mp

CAPITOLUL XI – SANCłIUNI (art. 493)
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul Persoanelor Fizice
Art. 493 alin. (3) – ContravenŃia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancŃionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de
la 279 lei la 696 lei.
Art. 493 alin. (4) – Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenŃa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenŃie şi se sancŃionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul Persoanelor Juridice
Art. 493 alin. (5) – În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.

 PENTRU ANUL 2016 NIVELUL TAXELOR EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU ESTE STABILIT PRIN LEGEA NR. 117/1999 privind
taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare
ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Nr.
crt.

Extras din norma juridică
- lei CAPITOLUL I

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanŃe, Ministerul JustiŃiei şi LibertăŃilor CetăŃeneşti,
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituŃii
publice

1

Eliberarea de către organele administraŃiei publice centrale şi locale, de alte autorităŃi publice,
precum şi de instituŃii de stat, care, în exercitarea atribuŃiilor lor, sunt în drept să certifice
anumite situaŃii de fapt, a certificatelor, adeverinŃelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se
atestă un fapt sau o situaŃie, cu excepŃia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă
extrajudiciară de timbru mai mare

2

Eliberarea certificatului de producător

3

4

2

Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din
Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind
impozitele si taxele locale

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

2

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăŃii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete
de proprietate:

X

- pentru animale sub 2 ani

2

- pentru animale peste 2 ani

5

5

Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală

6

Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în
justiŃie

Punct abrogat prin art. 1, pct. 144 din Legea
nr. 174/2004 pentru aprobarea OrdonanŃei
Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală
2

7

Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

8

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

15

9

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

10

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de
autorităŃile străine

2

11

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

2

12

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

2

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

X

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăŃenii români, eliberarea sau
prelungirea valabilităŃii actelor de identitate pentru cetăŃenii
străini şi pentru persoanele fără
cetăŃenie, precum şi înscrierea menŃiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinŃei
cetăŃenilor români

5

1
b) înscrierea menŃiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinŃei
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăŃenilor străini şi ale persoanelor fără cetăŃenie

Abrogat prin OrdonanŃa de urgenŃă a
Guvernului nr. 70/2009
6

d) eliberarea unor noi cărŃi, buletine, carnete de identitate şi legitimaŃii provizorii în locul celor
pierdute, furate sau deteriorate

Abrogat prin OrdonanŃa de urgenŃă a
Guvernului nr. 70/2009

2

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul
permanent de evidenŃă a populaŃiei

Abrogat prin OrdonanŃa de urgenŃă a
Guvernului nr. 70/2009

3

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

4

Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obŃinerii permiselor de conducere
1

Taxe pentru examinarea candidaŃilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:

x

a) obŃinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1,
B, B1 şi B+E

6

b) obŃinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

Abrogat prin OrdonanŃa de urgenŃă a
Guvernului nr. 70/2009

c) obŃinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparŃinând uneia dintre
categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

Abrogat prin OrdonanŃa de urgenŃă a
Guvernului nr. 70/2009

d) obŃinerea 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

e) obŃinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparŃinând uneia dintre
categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

Abrogat prin OrdonanŃa de urgenŃă a
Guvernului nr. 70/2009

f) obŃinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

Abrogat prin OrdonanŃa de urgenŃă a
Guvernului nr. 70/2009

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 trei ori
la examenul pentru obŃinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru
persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepŃia celor
pentru categoriile B, B1, B+E

3

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru Abrogat prin OrdonanŃa de urgenŃă a
categoriile cuprinse în permisul anulat
Guvernului nr. 70/2009

4

Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru Abrogat prin OrdonanŃa de urgenŃă a
obŃinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere
Guvernului nr. 70/2009

84

CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaŃie şi autorizare de circulaŃie pentru probe
1

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

x

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv
b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3500 kg,
inclusiv

60
Abrogat prin OrdonanŃa de urgenŃă a
Guvernului nr. 70/2009

c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg
2

Taxă de autorizare provizorie a circulaŃiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate
permanent sau temporar

3

Taxe de autorizare a circulaŃiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

145
9
414

CAPITOLUL IV1
Taxă pentru furnizare date
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul
naŃional de evidenŃă a persoanelor, precum şi din Registrul naŃional de evidenŃă a permiselor de
conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeŃene şi al municipiului Bucureşti
de evidenŃă 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 excepŃia celor
pentru terenurile agricole şi forestiere

15

 PENTRU ANUL 2016, NIVELUL TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU ESTE STABILIT PRIN ORDONANłA DE URGENłĂ A
GUVERNULUI NR. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare.

Contribuabilii care achită integral impozitul până la data de 31 Martie 2016, beneficiează de o bonificaŃie de 10%.

