
ROMÂNIA  
JUDEŢUL VRANCEA  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI POPEŞTI  
 
 
 
 
 

HOTARAREA NR. 6  
DIN 31.05.2010 

 
Privind stabilirea si aprobarea  impozitelor şi taxelor locale si alte taxe asimilate acestora precum 

si amenzile aplicabile in anul fiscal 2011 
 

 
                Consiliul Local al comunei Popeşti întrunit în şedinţă ordinară , 
 
- văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Popeşti ,judeţul Vrancea, expunerea de 
motive , raportul Compartimentului contabilitate –financiar , avizul  comisiei  de specialitate  din 
cadrul Consiliului Local al comunei Popeşti ; 
- potrivit preveedrilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare 
; 
conform prevederilor HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de  aplicare a Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Hotararea 
Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2010; 
- în temeiul prevederilor  Legii nr. 273/ 2006  privind finanţele publice locale; 
- in baza art. 36 alin (1) , alin.  (2),  lit. „b” si alin (4) lit „c”, precum  si  in temeiul art. 45 alin. 
(6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata in 2007, cu 
modificarile si completarile ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
ART. 1-  Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2011 , după cum urmează : 

a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale 
pentru 2011 , constituind anexa nr. 1 ; 

b) cota prevăzută la art. 251 , alin. (2) din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal   ( impozitul pe 
clădiri în cazul persoanelor fizice ) se stabileşte la   0,1% ; 

c) cota prevăzută la art. 253 , alin.(2)  din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , cu 
modificările şi completările ulterioare se stabileşte la 1,5% ( impozit  pe clădiri persoane 
juridice ); 

d) cota prevăzută la art. 253 , alin.(6) din Legea nr.  571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările 
şi completările ulterioare  se stabileşte la 10%  

e) cota prevăzută la art. 279 , alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ( taxă hotelieră ) 
se stabileşte la  5% ;  

Taxa hotelieră  se aplică la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare  pentru 
fiecare persoană care datorează această taxă , pentru perioada reală de cazare ( perioada 
neîntreruptă în care o persoană fizică este cazată într-o unitate de cazare )  . 



f) cota prevăzută la art. 267 , alin.(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  
            ( taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru clădiri care urmează a fi               
folosite ca locuinţe sau anexe la locuinţe ) se stabileşte la  0,5 % ; 

g)   cota prevăzută la art. 267 , alin.( 6) din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal ( taxă pentru 
eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi , căsuţe sau rulote ori campinguri ) , se 
stabileşte la 2% ; 

h) cota prevăzută la art. 267 ,  alin.(8) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal  
( taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute 
în art. 267) se stabileşte la  1% ;  
i)  cota prevăzută la art. 267, alin.(9) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal ( taxa pentru 
eliberarea autorizaţiei de desfiinţare , parţială sau totală a construcţiilor ) , se stabileşte la 0,1%  

      j)    cota prevăzută la art. 267 , alin .(10) din Legea nr. 571/2003 ( taxa pentru prelungirea 
certificatului de urbanism şi a autorizaţiilor de construire  ) , se stabileşte la 30%  ;   
ART. 2-   
     -   Bonificaţia  prevăzută la art. 255 , alin.(2) , din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal se 
stabileşte în cazul impozitului pe clădiri , la 10% ; 

- Bonificaţia prevăzută la art. 260 , alin.(2) , din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal se 
stabileşte în cazul impozitului pe teren , la  10 % .  

- Bonificaţia prevăzută la  la art. 265  , alin.(2) , din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal se 
stabileşte în cazul impozitului asupra  mijloacele de transport  ,la 10 %.  

  ART. 3 -  Se  aprobă cuantumul taxelor speciale conform anexei nr. 2 care face parte din prezenta 
hotărâre .  
  ART. 4 -  Prezenta hotărâre se comunică prefectului în vederea exercitării controlului privind 
legalitatea şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Popeşti , judeţul Vrancea .  
 
    
 
PRESEDINTE DE SEDINTA     CONTRASEMNEAZA 
    AVRAM VIOREL                                                                                    SECRETAR  
                                                                                                              HIRJU SANDA GETA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL VRANCEA 
CONSILIUL LOCAL POPEŞTI 
 
 

 

RAPORT DE AVIZARE 

 

 Comisia de activităţi economico-financiare , agricultură , gospodărire comunală , 
juridică şi de disciplină  din cadrul Consiliului local Popeşti , analizand expunerea de motive si 
raportul compartimentului de resort avizeaza favorabil proiectul de hotarare privind stabilirea 
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011 la comuna Popeşti. 

 
 

Presedinte, 
Sterian Aurel 

 

 

 

 

 
 
 
 
ROMANIA                                                                                                                                       ANEXA NR. 1 
JUDETUL VRANCEA 
CONSILIUL LOCAL POPESTI    



       PRIMARIA 
 

 
T A B L O U L 

CUPRINZÂND VALORILE  IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, 
ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,  

PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2011 
 

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

VALORILE  IMPOZABILE  PREVĂZUTE  LA  ART.251  ALIN.(3),  IMPOZITELE  ŞI TAXELE  
LOCALE   

CARE  CONSTAU  ÎNTR-O  ANUMITĂ  SUMĂ  ÎN  LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ, ÎN 
CONDIŢIILE ART.292 ŞI, RESPECTIV, ALE ART.295 ALIN.(12), PRECUM ŞI  AMENZILE CARE 

SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.294 ALIN.(7)  
 

 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI – stabilit de Serviciul impozite si taxe locale 

 
 
 
Art.251 alin.(3)                VALORILE  IMPOZABILE pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată la  

clădiri, în cazul persoanelor fizice 
 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010  

 

NIVELURILE  APLICABILE 
PENTRU ANUL FISCAL 2011  

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

Cu instalaţii  
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 

încălzire [condiţii 
cumulative] 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, 

electricitate sau 
încălzire 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 

încălzire 

0 1 2 3 4 
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 

806 478 806 478 

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 

219 137 219 137 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010  

  

NIVELURILE  APLICABILE 
PENTRU ANUL FISCAL 2011  

 
 
 
 

Tipul clădirii 
Valoarea impozabilă 

- lei/m² - 
Valoarea impozabilă 

- lei/m² - 



Cu instalaţii  
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 

încălzire [condiţii 
cumulative] 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, 

electricitate sau 
încălzire 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 

încălzire 

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 
 
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 
 

137 
 

123 
 

137 
 

123 
 

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 
 

82 54 82 54 

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

75% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

75% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

75% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

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

50% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

50% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

50% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

                                                                   

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN - stabilit de 
Serviciul impozite si taxe    locale 

 
Art.258  alin.(2)        IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN     -lei/ha- 
 
                                 – TERENURI CU CONSTRUCŢII      
                                                                                                                                                                          

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010  

  

NIVELURILE  APLICABILE 
PENTRU ANUL FISCAL 2011  

Nivelurile impozitului/taxei in functie de 
rangul comunei Popesti 

Nivelurile impozitului/taxei in functie de rangul comunei Popesti 

Zona în 
cadrul 

localitat
ii 

IV V IV V 
 

A 
 

766 
 

613 
 

766 
 

613 
B 613 460 613 460 
C     
D     



 

 Art.258 alin.(4)        IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN    -lei/ha-

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

 
NIVELURILE  
APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2010  

NIVELURILE  
APLICABILE 

PENTRU ANUL FISCAL 
2011  

Nr. 
crt. 

                                    Zona

 

 

 

 

Categoria de folosinţă 

Zona B 
 

Zona B 

 
1 

 
Teren arabil 

 
18 

 
18 

2 Păşune 16 16 
3 Fâneaţă 16 16 
4 Vie 30 30 
5 Livadă 40 40 
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 18 18 
7 Teren cu ape 11 11 
8 Drumuri şi căi ferate X X 
9 Neproductiv x x 

 
 Art.258  alin.(6)                             IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN  

EXTRAVILAN  - lei/ha – 
 

 
 
 
 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010  

 

NIVELURILE  APLICABILE 
PENTRU ANUL FISCAL 2011 

Nr. 
crt. 

                                 Zona 

 

 

 

Categoria de folosinţă 

 
Zona 

 

 
Zona 

0 1 
A A 

 

1 
Teren cu construcţii 
 

27 27 

2 
Arabil 
 

43 43 

3 
Păşune 
 

24 24 

4 
Fâneaţă 
 

24 24 

5 
Vie pe rod, alta decât cea 
prevăzută la nr. crt.5.1 
 

48 48 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 
X 
 

X 

6 
Livadă pe rod, alta decât cea 
prevăzută la nr. crt.6.1 
 

48 48 

6.1 
Livadă până la intrarea pe rod 
 

X X 



7 

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

14 14 

7.1 

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

X X 

8 
Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole 
 

5 5 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 
29 

 
29 

9 Drumuri şi căi ferate 
 

x 
x 

10 Teren neproductiv 
 

x 
x 

CAPITOLUL  IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Stabilite de Serviciul impozite si taxe locale 

Art. 263 alin.(2)  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT CU TRACTIUNE MECANICA 
 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010  

 

 
NIVELURILE APLICA

PENTRU ANUL FISCA

 
 Mijloc de transport  

Suma, în lei, pentru fiecare grupă 
de 200 cm³ sau  

fracţiune din aceasta 

Suma, in lei, pentru fiecar
de 200 cm³ sau fractiun

aceasta 

 
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu 

capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv 
8 8 

 
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3  

şi 2000 cm3, inclusiv 
18 18 

 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3  
      şi 2600 cm3, inclusiv 

 

36 
 

36 

 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3  
      şi 3000 cm3, inclusiv 

 

72 72 

 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste  

      3.001 cm3 

 

145 145 

 
6. Autobuze, autocare, microbuze 

 
24 24 

 
7. Alte autovehicule cu tractiune mecanica cu masa totală 

maximă autorizată  până la 12 tone inclusiv 
 

30 30 

8. Tractoare înmatriculate 
 

18 18 

 
 Art.263 alin.(4)  şi art.292 alin.(3)    Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 ton

 
 



NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2010 Cf. HGR nr.956/2009 

 

 
 
 

Vehicule angajate exclusiv 
in operatiunile de transport 

intern 

Vehicule angajate in 
operatiunile de transport 

intern si international 
 

exc

 
           Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

Vehicule  
cu sistem de 
suspensie 
pneumatică sau 
un echivalent 
recunoscut 
 

Vehicule  
cu alt 
sistem de 
suspensie 

Vehicule  
cu sistem de 
suspensie 
pneumatică 
sau un 
echivalent 
recunoscut 

Vehicule 
cu alt 
sistem de 
suspensie 

Veh
siste
susp
pneu
sau u
echi
recu

 
I. Vehicule cu două axe  
 

x x x x 

1. Masa  nu mai putin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 0 102 0 127 
2. Masa  nu mai putin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 102 282 127 352 
3. Masa  nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 282 396 352 495 
4. Masa  nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone 396 897 495 1.121 
 

II. Vehicule cu trei axe  
 

x x x x 

1. Masa  nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 102 177 127 221 
2. Masa nu mai putin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 177 364 221 454 
3. Masa  nu mai putin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 364 472 454 589 
4. Masa  nu mai putin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 472 727 589 908 
5. Masa  nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 727 1.129 908 1.412 
6. Masa  nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 727 1.129 908 1.412 
 

Vehicule cu patru axe 
x x x X 

1. Masa  nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 472 478 589 598 
2. Masa  nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 478 747 598 993 
3. Masa  nu mai putin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 747 1.185 933 1.481 
4. Masa  nu mai putin de  29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 1.185 1.785 1.481 2.197 1
5. Masa  nu mai putin de 31, dar nu mai mult de 32 tone 1.185 1.785 1.481 2.197 1
 
 
Art.263 alin.(5) şi art.292 alin.(3)            Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere

                                             cu masă totală maximă autorizată egala sau mai mar
 

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2010 Cf. HGR nr.956/2009 

 
Vehicule angajate exclusiv in 

operatiunile de transport intern 
Vehicule angajate in 

operatiunile de transport 
intern si international 

Veh
in o

 
 
 

 
 
 
 
 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată  

Vehicule  
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică sau 
un echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem de 

suspensie 

Vehicule  
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică 

sau un 
echivalent 
recunoscut 

Vehicule 
cu alt 

sistem de 
suspensie 

Ve
cu s

sus
pne

s
ech
rec

 
I. Vehicule cu 2+1 axe 

x x x x 

1.Masa  nu mai putin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 0 0 0 0 
2. Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 0 0 0 0 
3.Masa  nu mai putin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 0 46 0 58 
4.Masa  nu mai putin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 46 105 58 131 
5.Masa  nu mai putin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 105 246 131 307 
6.Masa  nu mai putin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 246 318 307 397 
7.Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 318 573 397 716 



8.Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone 573 1.005 716 1.256 
 
II. Vehicule cu 2+2 axe 

x x x x 

 1. Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 99 230 123 287 
2. Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 230 377 287 471 
3. Masa nu mai putin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 377 553 471 692 
4.Masa nu mai putin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 553 668 692 835 
5. Masa nu mai putin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 668 1.097 835 1.371 
6. Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 1.097 1.522 1.371 1.902 1
7. Masa nu mai putin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 1.522 2.311 1.902 2.888 1
8. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.522 2.311 1.902 2.888 1
 
III. Vehicule cu 2+3 axe  

x x x x 

1. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.211 1.686 1.514 2.107 1
2.Masa nu mai putin de  38 tone, dar nu mia mult de 40 tone 1.686 2.291 2.107 2.863 1
 
IV. Vehicule cu 3+2 axe  

x x x x 

1. Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.070 1.486 1.338 1.857 1
2.Masa nu mai putin de  38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 1.486 2.055 1.857 2.569 1
3. Masa nu mai putin de 40 tone, dar nu mia mult de 44 tone 2.055 3.040 2.569 3.800 2

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2010 Cf. HGR nr.956/2009 

Vehicule angajate exclusiv in 
operatiunile de transport intern 

Vehicule angajate in 
operatiunile de transport 

intern si international 

Vehi
in op

 
 
 
 
 
 
 
 
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

Vehicule  
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică sau 
un echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem de 

suspensie 

Vehicule  
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică 

sau un 
echivalent 
recunoscut 

Vehicule 
cu alt 

sistem de 
suspensie 

Ve
cu s

sus
pne

s
ech
rec

V. Vehicule cu 3+3  x x x x 
1.Masa  nu mai putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 609 737 761 921 
2.Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 737 1.100 921 1.375 
3.Masa nu mai putin de  40 tone, dar nu mai mult de 44 tone 1.100 1.751 1.375 2.189 1
   
Art.263 alin.(6)         Remorci, semiremorci sau rulote - lei 
 

NIVELURILE  
APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2010  
  

NIVELURILE  APLICAB
PENTRU ANUL FISCAL 2

 
Masa totală maximă autorizată 

                                    LIMITA  MA
                                                  STAB

a. Până la 1 tonă, inclusiv    8 8 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 29 29 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone  45 45 
d. Peste 5 tone 55 55 

                             

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

 
 NIVELURILE  

APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2010 

 

NIVELURILE  APLICAB
PENTRU ANUL FISCAL

     Taxe stabilite de Serviciul  Urbanism                                                                                          
                                                                                                                                                                

 
LIMITA STA



   Art.267alin.(1) 
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism,   

în mediu urban: 
      Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism 

                - lei-         - lei-        - lei-

a) Până la 150 m², inclusiv 
 

5 4 - 5 5

b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 
 

6 5 - 6 6

c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 
 

8 6 - 8 8

d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 
 

10 8 - 10 10

e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 
 

12 10 -12 12

f) Peste 1.000 m² 

12 + 0,01 lei/m² pentru fiecare 
m2 care depăşeşte 1.000 m² 

12 + 0,01 lei/m² 
pentru fiecare m2 

care depăşeşte 
1.000 m² 

12 + 0,01
pentru fie

care dep
1.000

NIVELURILE  
APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2010  

NIVELURILE  APLICAB
PENTRU ANUL FISCAL

 

                - lei-         - lei- L
MA

STA

   Art.267alin.(3) 
    Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă s
valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 
 
  Art.267alin.(5) 
    Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării u
autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 
 
     Art.267alin.(6) 
     Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este
lucrărilor de construcţie 
 
     Art.267alin.(8) 
     Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt ali
valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. 
 
       Art.267alin.(9) 
     Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% d
pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru elibera
reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată. 
 
      Art.267alin.(10) 
       Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 30%
certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
 

Art.267alin (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 

 

7 - pentru fiecare m2 de 
suprafaţă ocupată de 

construcţie 

între 0 şi 7, 
inclusiv, pentru 
fiecare m2 de 

suprafaţă ocupată 
de construcţie 

7 - pe
fiecare 

supra
ocupa
constr



 

NIVELURILE  
APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2010 

NIVELURILE  APLICAB
PENTRU ANUL FISCAL 2

 

                - lei-         - lei- 
 

LIMITA
MAXIM
STABIL

Art.267alin (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 
 

13 
între 0 şi 13, 

inclusiv 
1

Art.267alin (13) 
Taxa  pentru  eliberarea certificatului de 

nomenclatură stradală şi adresă 
    

8 
între 0 şi 8, 

inclusiv 
8

Art.267alin (4) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau 

excavări 

7 - pentru fiecare m2 
afectat 

între 0 şi 7, 
inclusiv, pentru  

fiecare m2 afectat 

7

Art.267alin (11) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind 
lucrările de racorduri şi branşamente la reţele 

publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 

 

11 - pentru fiecare racord 
între 0 şi 11, 

inclusiv, pentru 
 fiecare racord 

1

 

Art.268 alin (1) 
Taxa pentru   eliberarea   unei autorizaţii  pentru 
desfăşurarea unei activitati economice în mediul 

rural 
- viza anuala 

 
13 

 
 

 
între 0 şi 13, 

inclusiv 
 
 
 
 
 

1

NIVELURILE  
APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2010  

NIVELURILE  APLICAB
PENTRU ANUL FISCAL 2

         - lei-  
- lei- 

 

 

LIMITA M
STAB

Art 268, Alin (2) 
 

   Taxa  pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de    
funcţionare 

 

17 
între 0 şi 17, 

inclusiv 
1



Art.268, Alin (5) 
 

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

alimentaţie publică 
 

200 

 
 

între 0 şi 3.615 
inclusiv 

 
 
 

20

  

Art.268 alin (3) 
 

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

deţinute de consiliile locale 
 

28- pentru fiecare m2 sau 
fracţiune de m2 

între 0 şi 28, 
inclusiv, pentru 
fiecare m2 sau 
fracţiune de m2 

2

 

Art.268 alin (4) 
 

   Taxa pentru eliberarea certificatului de    
producător 

 

40 
între 0 şi 69, 

inclusiv 
4

 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

 
 

Art.271 alin.(2) 
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 

 

 
NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2010 
 

 
NIVELURILE A

PENTRU ANUL F

 - lei/m2 sau fracţiune  
de m2 - 

- lei/m2 sau fracţiune 
de m2 - 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 
derulează o activitate economică 28 

între 0 şi 28, inclusiv 
 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de 
afişaj pentru reclamă şi publicitate 20 

 
 

între 0 şi 20,  
inclusiv 

 
 
 

 

        CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE  
Art.275 Alin (2) 

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă: 
 
 

 
NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2010 

 
NIVELURILE  A
PENTRU ANUL

 
 

 
- lei/m2/zi- - lei/m2/zi- 



 
a) în cazul videotecilor 

 
1 între 0 şi 2, inclusiv

 
b) în cazul discotecilor 

 

2 
 

între 0 şi 3, inclusiv
 
 

 

      CAPITOLUL  X – ALTE TAXE LOCALE 

 

 
NIVELURILE  APLICABILE

IN ANUL FISCAL 2010 
 

 
       Art.283 alin.(1) 

 
Taxa   pentru utilizarea temporară a locurilor publice 

 
 
 
 
- taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice, pentru 
      desfacerea de produse ce fac obiectul comertului si prestari   
      servicii  
 

 
14 

 
      Art.283 alin (2) – 
                                          Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor  destinate o
                                                                    care folosesc infrastructura publică  locală, 

 
Taxe stabilite de Serviciul impozite si taxe locale   

 
      Art.283 alin (2) – 
-    taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor 
 destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică 
 locală, 
 

 
 

14 

-     taxa pentru inregistrarea  vehiculelor care nu se supun inmatricularii 
 

1 

 
 

CAPITOLUL  XIII – SANCŢIUNI 
 

 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

 

  
NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2010 
 
 

PENT



Art.294 alin.(3) 

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă 
de la 60 de lei  la 240 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 
240 de lei la 600 de lei. 
 
 

 
Contravenţia pre
la 60 de lei  la 2
de lei la 600 de l
 

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 280 de lei la 1.360 de lei. 
 

 
Încălcarea norm
evidenţa şi gest
intrare la spect
amendă de la 28
 

 

 
NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2010 PENT

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
 
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilo
respectiv: 
 

 
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează 
cu amendă de la 240 de lei la 960 de lei, iar cele de la 
lit.b)-d) cu amendă de la 960 de lei la 2.400 de lei. 
 
 

 
Contravenţia
amendă de 
amendă de l
 Art.294 alin.(6) 

 

 
Incălcarea 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 
1.100 de lei la 5.450 de lei. 
 

 
Încălcarea 
vânzarea, ev
biletelor de
sancţionează
 

 
 

 
II . LEGEA  NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru  - lei 

 
 

ANEXA   -   LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE T
 

Extras din norma juridică 

Nr. 
crt. 

CAPITOLUL I     Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, M
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte se

1 
 
 
 

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii 
care, în exercitarea  atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţel
oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o al
extrajudiciară de timbru mai mare  

2 Eliberarea certificatului de producător  Punct abrogat prin art.80 lit.j) din Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind im
  

Extras din norma juridică 

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: 3 
 - pentru animale sub 2 ani 



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

4 

- pentru animale peste 2 ani 
5 Eliberarea certificatelor de atestare fiscală- Punct abrogat prin art.1 pct 144 din Legea nr.174/2004 pentru aprobarea 
6 Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie 
7 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 
8 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 
9 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 

10 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 
11 Reconstituirea  şi  întocmirea  ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 
12 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 
x CAPITOLUL IV Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circul

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: 
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg, inclusiv 
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg, inclusiv, şi 3.500 kg, inclusiv- ab

1 

 c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 
2 Taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 
3 Taxa de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi   remorcilor 
x CAPITOLUL V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în ba

 
Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului 
nr.18/1991,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare,cu exceptia celor pt terenuri agricole si forestiere  

 
 
 
 
 
 

                    PRIMAR, 
           CIOCANEL NICOLAE 

 
                                                                                                                                                               
Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                                                               
SECRETAR COMUNA 
                                                                                                                                                                     
HIRJU SANDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

           Anexa nr. 2  

TAXE SPECIALE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2010 

 
Nr. 
Crt. 

Denumirea taxei speciale Nivelul stabilit 
al taxei speciale  în anul 2010   

lei  
 

Nivelulstabilit al  taxe
speciale în anul 2011 l

1 Taxa functionare serviciu de 
pompieri civili 

2 lei/an/familie 
cu exceptia familiilor membrilor 

echipelor de interventie 

2 lei/an/familie 
cu exceptia familiilor 

membrilor echipelor de
interventie 

2. Taxă adeverinţă  rol agricol  3  3  

3. Taxă eliberare certificat 
înregistrare  fiscală  

6  6  

4. Taxă xerox 0,30 lei  / pagină A4 
0,50/ pagina A3 

0,30 lei  / pagină A4
0,50/ pagina A3 

5. Transmitere fax 2 lei pagina A4 intrajudetean 
3 lei pagina A4 extrajudetean 

2 lei pagina A4 intrajudete
3 lei pagina A4 extrajudet

6. Taxă identificare în arhivă a 
documentelor , copiere şi 

legalizare conform legii nr. 
544/2001  

3 lei / pagină A4 3 lei / pagină A4 

 

7. Taxa inchiriere Camin Cultural 1000 lei pentru nunti ,  
800 cumetrii, logodne, petreceri  

50 lei intruniri politice  

1000 lei pentru nunti ,
800 cumetrii, logodne,

petreceri  
50 lei intruniri politice 

 

 
                                    PRIMAR, 
           CIOCANEL NICOLAE 

 
                                                                                                                                                               
Avizat pentru legalitate, 
                                                                                                                                                               
SECRETAR COMUNA 
                                                                                                                                                                     
HIRJU SANDA 
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