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ROMÂNIA                                                                                            
JUDEŢUL MUREŞ                                                                            
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.51
Din 9 decembrie 2013

Privind aprobarea impozitele si taxelor locale pe anul fiscal  2014

Consiliul local întrunit în şedinţă ordinară de lucru,

Avand in vedere:
-Proiectul de hotarare inaintat de dl. primar Palaghie Marian;
- Raportul Biroului financiar contabil –impozite si taxe nr.3898 / 31.10.2013, 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014,
-Raportul de avizare al comisiei de specialitate  nr.1din cadrul consiliului local;
- Analizand incadrarea teritoriului in zone si categorii de folosinta situate in 

intravilanul si extravilanul comunei Ogra ; 
Tinand cont de prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizionala 

in administratia publica,actualizata;
In conformitate cu:
-prevederile 27 si 30 din Legea  nr.273/2006 privind finantele publice locale 

,modificata,
-prevederile art.287 si 288 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal ,cu 

modificarile si completarile ulterioare , H.G. nr.44/2004 privind normele metodologice 
de aplicare a Legii nr.571/2003 privind  Codul fiscal cu modificarile si completarile 
ulterioare , Legea nr. 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal,

-prevederile H.G nr.1309/2012, privind nivelurile pentru valorile 
impozabile,impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora precum si 
amenzile aplicabile incepand cu anul 2013,

-prevederile OUG nr.59/2010, pentru modificarea Legii nr.571/2003, privind 
Codul fiscal,, OG nr. 30/2011,  pentru modificarea Legii nr. 571/2003, privind Codul 
Fiscal,

- prevederile Legii nr.209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale,

-prevederile art.36 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit.c  si in temeiul prevederilor 
art.45.alin. (2) lit. “c” si alin.(6) din Legea administratiei publice locala nr.215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

ART.1 Impozitul pe cladiri – conform art.251 Cod Fiscal
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(1) Impozitul pe cladiri este anual si se datoreaza de catre contribuabili pentru 
cladirile  aflate in proprietatea lor, la bugetul local al unitatii administrative-
teritoriale in care este amplasata cladirea.

(2) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului sau a unitatilor 
administrativ-teritoriale, concesionate,inchiriate sau date in folosinta, se stabileste taxa pe 
cladiri, locatorilor sau titularilor dreptului de folosinta si se stabileste in conditii similare
impozitului pe cladiri.

A) - nivelurile stabilite in sume fixe cuprinzand impozitele si taxele locale  pentru anul 
2014, conform anexei nr. 1”Tabloul cuprinzand valorile impozabile,impozitele si taxele 
locale, alte taxe asimilate acestora, precum  si amenzile aplicabile incepand cu anul 2014”
si Anexa 2- ”Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru”.

(4)- in cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, 
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;

B) Impozitul pe cladiri, in cazul persoanelor juridice se calculeaza prin aplicarea unei 
cote de impozitare de 1,50 % asupra valorii de inventar a cladirii , conform art.253 alin.(3) 
Cod fiscal, modificat;

- cota prevazuta la art. 253 alin.6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal  in 
cazul persoanelor juridice :

-impozitul pe cladiri  se calculeza prin aplicarea unei cote de impozitare de 
10% asupra valorii de inventar a cladirii , pentru cladirile care nu au fost  reevaluate 
in ultimii  3 ani anteriori anului fiscal de referinta;

- impozitul pe cladiri  se calculeza prin aplicarea unei cote de impozitare de 
30% asupra valorii de inventar a cladirii, pentru cladirile care nu au fost reevaluate in 
ultimii  5 ani anteriori anului fiscal de referinta;
Cota impozitului pe cladiri prevazuta la alin. 6 se aplica la valoarea 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 
acest caz cota de impozit este  de 1.50%.

- la art.253 alin.(9)-Cota de impozit pentru cladirile  cu destinatie turistica ce nu 
functioneaza in cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar  a cladirii;

- declararea cladirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este conditionata de 
inregistrarea acestor imobile  la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, conform art.254 
alin.6^1 Cod fiscal, modificat

- declararea cladirilor in vederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele 
autoritatilor publice locale reprezinta o obligatie legala a contribuabililor  care detin in 
proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire, 
conform art.254 alin.(9) Cod fiscal, modificat

C) Bonificatia prevazuta  la art.255 alin.2 , art.260 alin.2 si art.265 alin.2 Cod Fiscal  
                           - in cazul impozitului pe cladiri se stabileste la 10 % 

      - in cazul impozitului pe teren intravilan si extravilan se stabileste la 10 %              
- in cazul  taxei asupra mijloacelor de transport se stabileste la 10 % 

D).In cazul in care persoanele fizice au in proprietate doua sau mai multe clădiri, 
conform art.252 Cod fiscal, modificat, 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.
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    Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri 
dobândite prin succesiune legală.

ART.2 Impozitul pe teren extravilan , cuprins la art.258 alin.6 din Codul Fiscal
modificat prin OUG nr. 21/16.03.2006 se calculeaza,  prin inmultirea numarului de 
hectare ale terenului cu suma corespunzatoare prevazuta in   anexa nr.1 , care face 
parte integranta din prezenta hotarare.

ART.3 (1) In cazul oricaruia dintre autovehicule, impozitul pe mijloc de transport
se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe 
de 200 cmc  sau fractiune din aceasta conform tabelului de la  Cap.IV-Impozit pe mijloace 
de transport ,art.263(2)- din Anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

(2)In cazul vehiculelor inregistrate , impozitul se calculeaza astfel:

II.Vehicule inregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrica 
Lei/200 cmc

1.1 Vehicule inregistrate cu cap. cil. mai mica 
de 4.800 cmc

3 lei

1.2 Vehicule inregistrate cu cap. cil. mai mare 
de 4800 cmc

4 lei

2. Vehicule fara capacitate cilindrica 
evidentiata

150 lei/an

ART.4 Taxa pentru eliberearea certificatului de urbanism in mediu rural , conform 
art.267 alin 1 Cod Fiscal 

                                    - pana la 150 mp inclusiv  -se stabileste la 2.50 lei
- intre 151 si 250 mp inclusiv – se stabileste la 3.00 lei         
- intre 251 si 500 mp inclusiv  se stabileste la   3.50 lei 
- intre 501 si 750  mp inclusiv –se stabileste la 4,00 lei

            -     intre 751 si 1.000 mp inclusiv –  se stabileste la 5,00 lei
- peste 1000 mp  -  se stabileste la 6,00 lei + 0,005 lei pentru 

fiecare mp care  depaseste  1000 mp .
- Art.267 alin 11, modificat  – taxa pentru eliberearea unei autorizatii privind 

lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa , canalizare , gaze , 
energie electrica , telefonie si televiziune prin cablu   - se stabileste la 11.00 lei.

-Art.267 alin.12, modificat – taxa pentru avizarea certificatului de urbanism
si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul 
cosiliului judetean   -se stabileste la 13 lei.

- Art.268 alin 4 Cod Fiscal , modificat   – taxa pentru eliberarea cetificatelor 
de producator   se stabileste la 50,00 lei.

-Art.268 alin.5 modificat – taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a 
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica clasa CAEN 
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5610 (fostul cod CAEN 5530)-restaurante si 5630(fostul cod CAEN 5540)-baruri – se 
stabileste la 500 lei

ART.5  Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 
- art.271 alin 2 Cod Fiscal, modificat   – in cazul unui afisaj situat in locul in 

care persoane deruleaza o activitate economica  se stabileste la suma de 15 lei/mp.
-in cazul oricarui alt panou , afisaj sau structura de afisaj pentru reclama sau 

publicitate se stabileste la suma de 15 lei / mp .
-art. 279, alineatul 2 - pentru sederea intr-o unitate de cazare, consiliul local 
instituie  o taxa hoteliera  in cota de 1% din valoarea totala a cazarii / tariful de 
cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se incaseaza de persoanele 
juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, odata cu luarea in 
evidenta persoanelor cazate.

                       ART.6 Alte taxe locale 
- art.283 alin 1 Cod Fiscal modificat   – taxa zilnica pentru utilizarea 

temporara a locurilor publice se stabileste la suma de 15 lei/zi;
- -art.283 alin 2  modificat –taxa pentru detinerea sau utilizarea 

echipamentelor destinate in scopul obtinerii de venit se stabileste la 
suma de 10 lei/zi;

- taxa pentru copie xerox  format A4 , fata  -verso se stabileste la 
suma de 1.00 leu

- taxa pentru elibearea certificatelor , adeverintelor , a oricaror altor 
inscrisuri prin care se atesta  un fapt sau o situatie se stabileste la 
suma de 2,00 lei .

- taxa viza plan parcelar , se stabileste la suma de 15,00
- taxa pentru eliberare certificate de atestare a edificarii/ extinderii 

constructiei – se stabileste la suma de 25,00 lei.
- taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele de sambata , duminica si 

sarbatori legale cu exceptia zilelor de pasti (ortodox, catolic, 
reformat), craciun, 1 ianuarie, 1 mai si 1 decembrie-cand nu se 
oficiaza casatorii  – se stabileste la suma de 150,00 lei.

- taxa pentru oficierea casatoriilor pentru persoanele  care nu au 
domiciliu sau resedinta in Ogra se stabileste la suma de - 200 lei

- taxa pentru schimbarea certificatului de stare civila se stabileste la 
suma de - 30 lei

- Taxa pentru eliberarea  certificatelor de stare civila in locul celor 
pierdute, sustrase sau deteriorate se stabileste la suma de - 20 lei

- taxa pentru transcrierea actelor de stare civila si schimbarea 
numelui pe cale administrative se stabileste la suma de 50 lei

- Taxa pentru colectarea gunoiului menajer pentru persoane fizice se 
stabileste la suma de de 3 lei/luna/persoana.

- Taxa pentru colectarea gunoiului menajer pentru persoane juridice 
se stabileste la suma de – 300 lei/ an

- taxa pentru paza obştească se stabileste la suma de –30 lei/an
- taxă pentru înregistarea contractelor de arendare/actelor aditionale 

se stabileste la suma  de – 10 lei/contract/act aditional.
- taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului de 

atestare fiscala- 4,00 lei;
- taxa pentru utilizarea capelei mortuare- 100 lei
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- taxa pentru eliberare copii dupa inscrisuri din arhiva-10 lei

ART.7 Impozitelor si taxele locale pe anul fiscal 2014 ,nu se vor majora,
conform art.287 Cod Fiscal.

ART.8. (1)Impozitul pentru cladiri, terenuri si mijloace auto se platesc
conform art.255 din Codul Fiscal in doua transe egale respectiv pana la datele 
de 31.03.2014  si 30.09.2014.
(2)Impozitul anual datorat bugetului local de pana la 50 lei inclusiv, se plateste 

integral pana la primul termen de plata.
(3) Termenul de scadenta a platii taxei de salubriate si a taxei de paza este 

data de 31.12.2014, dupa aceasta data urmand a se percepe majorari de intarziere, 
conform prevederilor legale. 

ART.9. Activitati autofinantate:
 taxa pentru inchiriere buldoexcavator : pe teritoriul comunei

Ogra- 80 lei/ora iar in afara comunei 150 lei/ora 
 taxe pentru inchirierea caminelor culturale in vederea 

organizarii de priveghiuri si pomeni:
OGRA -100,00 lei     - GIULUS-50,00 lei  -VAIDEI-   50,00 lei
DILEUL-VECHI- 50,00 lei                        -LASCUD-  50,00 lei

 pentru inchirierea caminelor culturale, pentru alte ocazii 
(botezuri, organizarea de petreceri.):
-   OGRA-250,00 lei    -GIULUS-50,00 lei   -VAIDEI- 50,00 lei

-   DILEUL-VECHI-50,00 lei                    -LASCUD-50,00   pentru 
inchirieri se percepe o garantie de -150,00 lei

- in cazul in care se foloseste gazul la bucatarie pentru gatit se 
percepe o taxa de 50 lei
 -taxa pentru inchirirea Clubului din cadrul Primariei Ogra, pentru 

desfasurarea de prezentari produse, intruniri -25 lei/ ora

ART.10. Dispozitii comune

         (1). Stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si 
taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, a amenzilor si a oricaror alte
venituri proprii ale bugetului local, solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate 
impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea acestor 
venituri, precum si executarea creantelor bugetare locale se efectueaza de catre  
compartimentele de specialitate  - impozite si taxe din cadrul Primariei Ogra, in functie de 
atributiile specifice, potrivit legii.

(2). Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratiile de impunere la 
compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale pe a caror raza 
teritoriala se afla bunurile impozabile sau taxabile, dupa caz, in termen de 30 de zile de la 
data dobandirii acestora, in vederea determinarii valorilor impozabile, precum si a 
impozitelor sau taxelor aferente.

(3) Verificarea datelor inscrise in declaratia de impunere se face prin 
confruntare cu cele existente in registrele agricole sau in orice alte evidente specifice 
cadastrului imobiliar-edilitar, precum si cu cele din evidenta contabila a contribuabililor, 
dupa caz.
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(4) In cazurile contribuabililor care nu depun declaratia de impunere potrivit 
dispozitiilor legale, impozitul pe cladiri se poate stabili din oficiu pe baza evidentelor 
exitente la registrul agricol

(5) Pentru mijloacele de transport declaratiile se depun, in termen de 30 de 
zile de la data dobandirii acestora, la compartimentul de specialitate - serviciul impozite si 
taxe al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala contribuabilii isi au 
domiciliul, sediul sau punctele de lucru, dupa caz.

(6) Daca au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului sau a 
taxei datorate, declaratiile de impunere se depun in termen de 30 de zile.

(7) Contribuabilii, persoane juridice, au obligatia sa depuna declaratii de 
impunere ori de cate ori se modifica situatia materiei impozabile, la compartimentul de 
specialitate - serviciul impozite si taxe  al Primariei Ogra pe a carei raza teritoriala se afla 
cladirea, terenul sau orice alte bunuri impozabile ori taxabile, dupa caz. 

(8). Membrii de familie cu capacitate de exercitiu deplina, care locuiesc si 
gospodaresc impreuna cu contribuabilul, persoana fizica, pe numele caruia s-a calculat 
impozitul sau taxa, precum si mostenitorii aflati in indiviziune raspund solidar in ceea ce 
priveste obligatiile prevazute  de Codul Fiscal.

(9). Contribuabilii, persoane fizice si juridice straine platesc impozitele si 
taxele locale, majorarile aferente si amenzile contraventionale, stabilite potrivit legii in lei.

(10). Impozitele si taxele locale astfel stabilite constituie venituri proprii al 
bugetului local al Primariei Ogra in care contribuabilii isi au domiciliul, sediul, punctele de 
lucru sau in care se afla situate bunurile impozabile ori taxabile, dupa caz.

(11). Pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale se datoreaza 
majorari de intarziere, conform dispozitiilor legale.

(12) In situatiile in care impozitele si taxele locale datorate nu au fost stabilite 
ca urmare a nedepunerii declaratiei ori datele declarate nu corespund realitatii, stabilirea 
sau modificarea impozitului ori a taxei, dupa caz, se  face pe 5 ani anteriori celui in care s-a 
efectuat constatarea.

(13) Termenul de prescriptie pentru dreptul de a cere executarea silita este de 
5 ani.

(14) La diferentele de impozit sau de taxe stabilite se calculeaza majorari de 
intarziere de la data cand impozitul sau taxa era datorata.

(15) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura accesul 
gratuit la informatii privind impozitele si taxele locale.

(16) Primarul  este obligat sa asigure publicitatea prezentei  hotarâri, in 
conditiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, actualizată cu modificările şi 
completările aduse prin Legea nr. 286/2006.

ART.11 Cu  data intrarii in vigoare a prezentei isi inceteaza aplicabilitatea 
prevederile Hotararii Consiliului local nr. 37/20.12..2012 si nr.1/16.01.2013.
          

                            INIŢIATOR,                                                                     Avizat

                               PRIMAR                                                                 SECRETAR,

                        Palaghie Marian                                               Crefelean Anicuţa-Ramona
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ANEXA NR.1la HCL nr.___ /09.12.2013

TABLOUL

CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI 
AMENZILE APLICABILE ÎNCEPÂND CU ANUL 2014

    I. CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite şi taxe locale

CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Art. 251 alin. (3)

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă

- lei/m2-

Cu instalaţii de apă, canalizare, 
electrice şi încălzire (condiţii 

cumulative)

Fără instalaţii de apă, canalizare, 
electrice sau încălzire

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

935 555

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

254 159

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

159 143



8

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

95 63

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, 
utilizate ca locuinţă, 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

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

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

Notă: Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de amplasarea clădirii şi de rangul locallităţii cu   coeficienţii de corecţie, după 
cum urmează

Localitatea Rangul localităţii Zona în cdrul 
localităţii

Coeficientul de corecţie

Ogra IV A 1.10

Giulus, 
Lascud, 

Dileu-Vechi, 

Vaidei

V A 1.05
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CAPITOLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII

Art. 258 alin. (2)

Zona în cadrul localităţii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi

- lei/ha -

0 I II III IV V

A 10353 8597 7553 6545 889 711

B 8597 6499 5269 4447 711 534

C 6499 4447 3335 2113 534 355

D 4447 2113 1763 1230 348 178

Zona 
în 

cadrul 
localita

tii.

NIVELURILE  PENTRU ANUL 2014

Nivelurile impozitului pe ranguri de localitaţi ; lei/ha

IV V

A
(Ogra)

889 ---

A(satel
e 
apartin
atoare)

---- 711
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IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN

- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII -

Art. 258 alin. (4)

- lei/ha -

Nr. crt.

Zona

Categoria de folosinţă

A B C D

1 Teren arabil 28 21 19 15

2 Păşune 21 19 15 13

3 Fâneaţă 21 19 15 13

4 Vie 46 35 28 19

5 Livadă 53 46 35 28

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 28 21 19 15

7 Teren cu ape 15 13 8 x

8 Drumuri şi căi ferate x x x x

9 Teren neproductiv x x x x
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IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

Art. 258 alin. (6)

- lei/ha -

Nr. crt. Zona

Categoria de folosinţă

A B C D

1 Teren cu construcţii 31 28 26 22

2 Teren arabil 50 48 45 42

3 Păşune 28 26 22 20

4 Fâneaţă 28 26 22 20

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 55 53 50 48

5.1 Vie până la intrarea pe rod x x x x

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 56 53 50 48

6.1 Livadă până la intrarea pe rod x x x x

7
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia 
celui prevăzut la nr. crt. 7.1

16 14 12 8

7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de 
protecţie

X x x x

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 5 2 1

8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 31 28 26

9 Drumuri şi căi ferate x x x x

10 Teren neproductiv x x x x

ZONA A- OGRA,DILEU VECHI,GIULUS, LASCUD , VAIDEIU
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În  cazul unui teren situat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în  ha, cu suma  

corespunzătoare din tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie prevăzut la art.258 alin.(5):

Satul Zona Coeficientul de corecţie
Ogra A 1.10

Giulus, 
Lascud, 
Dileu-Vechi,
Vaidei,

A 1.00
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CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 263 alin. (2) 1)

Nr. crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)

1
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1600 cm3, inclusiv

8

2 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv 18

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv 72
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv 144
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290
6 Autobuze, autocare, microbuze 24

7
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de 
până la 12 tone, inclusiv

30

8 Tractoare înmatriculate 18

II. Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică: lei/200 cm3

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 3
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 150 lei/an

Art. 263 alin. (4) 2)

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă

Impozitul
(în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie 
pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele 
motoare

I două axe

                                                
1) Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Legea nr. 209/2012 privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani.
2) Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 125/2011 şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani.
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1
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai 
mică de 13 tone

0 133

2
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai 
mică de 14 tone

133 367

3
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai 
mică de 15 tone

367 517

4
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai 
mică de 18 tone

517 1169

5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1169

II 3 axe

1
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai 
mică de 17 tone

133 231

2
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai 
mică de 19 tone

231 474

3
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai 
mică de 21 tone

474 615

4
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai 
mică de 23 tone

615 947

5
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 
mică de 25 tone

947 1472

6
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 
mică de 26 tone

947 1472

7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1472

III 4 axe

1
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 
mică de 25 tone

615 623

2
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 
mică de 27 tone

623 973

3
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai 
mică de 29 tone

973 1545

4
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai 
mică de 31 tone

1545 2291

5
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai 
mică de 32 tone

1545 2291

6 Masa de cel puţin 32 tone 1545 2291
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Art. 263 alin. (5)3

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală 
sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă

Impozitul
(în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie 
pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele 
motoare

I 2+1 axe

1
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai 
mică de 14 tone

0 0

2
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai 
mică de 16 tone

0 0

3
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai 
mică de 18 tone

0 60

4
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai 
mică de 20 tone

60 137

5
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai 
mică de 22 tone

137 320

6
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai 
mică de 23 tone

320 414

7
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 
mică de 25 tone

414 747

8
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 
mică de 28 tone

747 1310

9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1310
II 2+2 axe

1
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 
mică de 25 tone

128 299

2
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 
mică de 26 tone

299 491

3
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai 
mică de 28 tone

491 721

                                                
3 Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
125/2011 şi nu au fost indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani.
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4
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai 
mică de 29 tone

721 871

5
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai 
mică de 31 tone

871 1429

6
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai 
mică de 33 tone

1429 1984

7
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai 
mică de 36 tone

1984 3012

8
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 
mică de 38 tone

1984 3012

9 Masa de cel puţin 38 tone 1984 3012
III 2+3 axe

1
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 
mică de 38 tone

1579 2197

2
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai 
mică de 40 tone

2197 2986

3 Masa de cel puţin 40 tone 2197 2986
IV 3+2 axe

1
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 
mică de 38 tone

1395 1937

2
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai 
mică de 40 tone

1937 2679

3
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai 
mică de 44 tone

2679 3963

4 Masa de cel puţin 44 tone 2679 3963
V 3+3 axe

1
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai 
mică de 38 tone

794 960

2
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai 
mică de 40 tone

960 1434

3
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai 
mică de 44 tone

1434 2283

4 Masa de cel puţin 44 tone 1434 2283
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Art. 263 alin. (6)

Remorci, semiremorci sau rulote

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

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

Art. 267 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul 
urban

- lei -

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

a) până la 150 m2, inclusiv 2,5

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 3

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 3,5

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 4,5

e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv 6

f) peste 1000 m2 7 + 0,005 lei/ m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2

Art. 267 alin. (4)

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări
Între 0 şi 8 lei, inclusiv pentru fiecare m2 afectat
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Art. 267 alin. (7)

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

Între 0 şi 8 lei, inclusiv, pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

Art. 267 alin. (11)

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de 
racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, 
gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin 
cablu

13 lei pentru fiecare racord

Art. 267 alin. (12)

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia 
de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de 
structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean

15 lei

Art. 267 alin. (13)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 
adresă

9 lei

Art. 268 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea unei 
autorizaţii pentru desfăşurarea 
unei activităţi economice

1. în mediul rural 15 lei

Art. 268 alin. (3)

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de 
consiliile locale

32 lei pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2

Art. 268 alin. (4)

Taxa pentru eliberarea certificatului de producător
50 lei
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Art. 268 alin. (5)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

500 lei

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Art. 271 alin. (2)

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:

- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

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

15

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj 
pentru reclamă şi publicitate

15

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 275 alin. (2)

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:

- lei/m2 -

a) în cazul videotecilor 2

b) în cazul discotecilor 3
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ANEXA NR.2 la HCL  nr.___/9.12.2013

II. 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 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 să 
certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte 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

2

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

3

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

- pentru animale sub 2 ani 2

- pentru animale peste 2 ani 2

4

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

X

- pentru animale sub 2 ani 2

- pentru animale peste 2 ani 5

5 15

5 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi  sexului 15
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6 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2

7
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă 
întocmite de autorităţile străine

2

8 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2

9
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau 
deteriorate

2

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: x

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 cuprinsă între 750 kg şi 3500 
kg, inclusiv

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 70/2009

c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg 145

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

9


	ART.2 Impozitul pe teren extravilan , cuprins la art.258 alin.6 din Codul Fiscal modificat prin OUG nr. 21/16.03.2006 se calculeaza,  prin inmultirea numarului de hectare ale terenului cu suma corespunzatoare prevazuta in   anexa nr.1 , care face parte integranta din prezenta hotarare.



