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ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TULNICI 

Tel. 0237/265426 , Fax 0237265312, 
e-mail: primaria_tulnici@yahoo.ro 

 

 

HOTARAREA NR. 47 

Din 23 decembrie 2013 
 

privind:  proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor şi imozitelor locale prevăzute de                         

Legea nr. 571/2003, alte taxe asimilate acestora precum si a amenzilor şi a taxelor 

extrajudiciare prevăzute de Legea nr. 117/1999, aplicabile în anul fiscal 2014, la nivelul 

comunei Tulnici, judetul Vrancea 

 

  

Consiliul Local  comunei Tulnici, judetul Vrancea, 
 

- vazand raportul de specialitate al sefului Biroului economic si administrativ din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tulnici, judetul Vrancea, inregistrat 

sub nr. 5446 din 13.12.2013 prin care propune stabilirea nivelurilor pentru valorile 

impozabile, impozitelor si taxelor locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzilor 

aplicabile in anul fiscal 2014 la nivelul comunei Tulnici, judetul Vrancea, precum si proiectul 

de hotarare initiat de Primarul comunei Tulnici, judetul Vrancea. 

 

- avand aviz favorabil din partea comisiei de specialitate; 

 

- luand in considerare: 
• prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare,  

• prevederile HG nr. 44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare 

a Codului Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• prevederile HG nr. 1309/2012  privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzilor aplicabile 

incepand cu anul fiscal 2013; 

• prevederile HG nr. 1347/2010 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe 

mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011; 
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• prevederile art. 27 alin. (1), ale art. 30 alin. (1-6) a Legii nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• prevederile O.G. 1/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar – fiscale in 

domeniul impozitelor si taxelor locale; 

•  prevederile Legii nr. 117/1999 – privind taxele judiciare de timbru, republicata, 

cu modificarile si completarile ulterioarea; 

 

- in temeiul art. 27, art. 36, alin. (2), lit. ,,b’’, alin. (4), lit. ,,c’’, art. 45, alin. (2), lit. 

,,c’’, si art. 115, alin. (1), lit. ,,b’’ din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

 

HOTARǍŞTE: 

 
 

    Art. 1.  Aproba  taxele şi imozitele locale prevăzute de  Legea nr. 571/2003, 
alte taxe asimilate acestora, precum şi a taxelor extrajudiciare prevăzute de Legea 
nr. 117/1999, aplicabile în anul fiscal 2014, la nivelul comunei Tulnici, judetul 
Vrancea, potrivit anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.  
 

           Art.  2. Taxele si impozitele locale prevazute de  legea  571 / 2003, precum si 
taxele extrajudiciare vor  fi  aprobate in baza H.G. 1309 / 2012 conform anexei nr. 1 
care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 
           Art. 3.  Prevederile hotararii nr. 5 din 8.02.2013 isi inceteaza aplicabilitatea. 
 
           Art.  4. Prevederile prezentei hotarari intra in vigoare, incepand cu data de 
01.01.2014. 
 
           Art. 5. Prevederile acestei hotarari vor fi aduse la indeplinire de 
compartimentul economic si administrativ din cadrul aparatului de specialitate a 
primarului si comunicate celor interesati, prin grija secretarului. 
 
 
 
 
 
               PRESEDINTE DE SEDINTA                                                Contrasemneaza 

                       Consilier local                                                                          SECRETAR, 

                       DANTIS VASILE                                                                GAINA VALERICA 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TULNICI 

Tel. 0237/265426 , Fax 0237265312, 
e-mail: primaria_tulnici@yahoo.ro 

  

ANEXA NR.  1  
LA  HOARAREA NR.  47 DIN 23 DECEMBRIE 2013 

 
privind:  proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor şi imozitelor locale prevăzute de                                    

Legea nr. 571/2003, alte taxe asimilate acestora precum si a amenzilor şi a taxelor 

extrajudiciare prevăzute de Legea nr. 117/1999, aplicabile în anul fiscal 2014, la nivelul 

comunei Tulnici, judetul Vrancea 

 
 

I. IMPOZITUL PE CLADIRI 

 
        a)  Impozitul pe cladiri in cazul persoanelor juridice ( art. 253, alin.2 ) se calculeaza prin aplicarea  cotei   

de 1,10%  asupra  valorii  de  inventar al cladirii, inregistrata in  contabilitate conform prevederilor  legale in  

vigoare. In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anterior anului  fiscal de referinta , cota  

impozitului pe  cladiri  se  stabileste  la 5 %  si  se  aplica  in  valoarea  de  inventar  a  cladirii  inregistrata  in  

contabilitatea persoanelor juridice. 

  

          1. Impozitul pe clădiri, precum şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei, al 
oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea. 
2. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, altele decât 
cale de drept public, în conformitate cu prevederile art. 249 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă 
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după 
caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
3. Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în 
contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare. În cazul clădirii la care au 
fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de către 
locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor 
executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării 
lucrărilor respective. 
4. În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea 
impozabilă se reduce cu 15% . 
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5. În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a 
clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea 
proprietarului - persoană juridică. 
6. Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în funcţiune, în 
rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizării. 
6^1 Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an 
calendaristic este de minimum 5% din valoarea de inventar a clădirii, stabilită prin hotărâre a consiliului 
local. 
6^2 Sunt exceptate de la prevederile punctului 6^1 structurile care au autorizaţie de construire în 
perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii 
autorizaţiei de construire. 
7. În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, cota 
impozitului pe clădiri stabilită de consiliul local se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în 
contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac 
excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii. 
În cazul clădirii care a fost reevaluată conform prevederilor legale în vigoare, valoarea de inventar a 
clădirii este valoarea înregistrată în contabilitatea proprietarului. După reevaluare, dacă în ultimii 3 ani 
anteriori anului fiscal prin procesul-verbal încheiat în urma şedinţei Consiliului de Administraţie s-a 
aprobat noua valoare a clădirii ca urmare a efectuării reevaluării şi aceasta a fost înregistrată în 
contabilitate, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar a 
clădirii. Sunt considerate ca fiind reevaluate şi clădirile la care s-au executat lucrări de reconstruire, 
consolidare, modernizare, modificare sau extindere, cu aprobarea Consiliului de Administraţie. 
8. În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, impozitul pe 
clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei 
în care clădirea a fost dobândită sau construită. 
9. În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, 
impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a 
lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă. 
10. În cazul extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri 
existente, impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care 
a fost finalizată modificarea. 
11. Atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cazul persoanelor juridice, pentru clădirile construite potrivit 
Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, data dobândirii clădirii se 
consideră după cum urmează: 
    a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de 
construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării 
efective a lucrărilor; 
    b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din 
aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege; 
    c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în 
autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile 
legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are 
elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie 
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se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul 
lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri. 
11^1 Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele 
autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor 
care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără 
autorizaţie de construire. 
  

                                b) Impozitul pe cladiri in cazul persoanelor fizice ( art.251 , alin. 3 ) se calculeaza prin aplicarea 

un            unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile. 

                  Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a 

cladirii, exprimata in metri patrati, cu valoarea corespunzatoare din tabelul urmator: 

 
______________________________________________________________________________ 
| 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/mp -            
                                             |________________________________| 
|                                            | Cu instalaţii  | Fără instalaţii                                            
|                                              de apă,        | de apă, 
|                                            | canalizare,    | canalizare, 
|                                            | electrice şi   | electrice sau 
|                                            | încălzire      | încălzire 
|                                            | (condiţii      | 
|                                            | cumulative)    | 
|____________________________________________|________________|________________ 
| A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu |      935       |       555       
| pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din |                |                 
| orice alte materiale rezultate în urma unui|                |                 
| tratament termic şi/sau chimic             |                |                 
|____________________________________________|________________|________________ 
| B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn,  |      254       |       159       
| din piatră naturală, din cărămidă nearsă,  |                |                
| din vălătuci sau din orice alte materiale  |                |                 
| nesupuse unui tratament termic şi/sau      |                |                 
| chimic                                     |                |                 
|____________________________________________|________________|________________ 
| C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat  |      159       |       143       
| 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  |       95       |        63       
| lemn, din piatră naturală, din cărămidă    |                |                 
| nearsă, din vălătuci sau din orice alte    |                |                 
| materiale nesupuse unui tratament termic   |                |                 
| şi/sau chimic                              |                |                 
|____________________________________________|________________|________________ 
| E. În cazul contribuabilului care deţine la| 75% din suma   | 75% din suma    
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| aceeaşi adresă încăperi amplasate la       | care s-ar      | care s-ar       
| subsol, demisol şi/sau la mansardă,        | aplica clădirii| aplica cladirii         
| utilizate ca locuinţă, în oricare dintre   |                |                 
| tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D|                |                 
|____________________________________________|________________|________________ 
| F. În cazul contribuabilului care deţine la| 50% din suma   | 50% din suma    
| aceeaşi adresă încăperi amplasate la       | care s-ar      | care s-ar       
| subsol, la demisol şi/sau la mansardă,     | aplica clădirii| aplica clădirii 
| utilizate în alte scopuri decât cel de     |                |                 
| locuinţă, în oricare dintre tipurile de    |                |                 
| clădiri prevăzute la lit. A - D            |                |                 
|____________________________________________|________________|________________ 
  
                 Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de  
amplasarea cladirii, prin inmultirea sumei determinate conform alin. 3 cu 

coeficientul de corectie corespunzator, respectiv: 

 

             ZONA                     RANG 

       -A Lepsa+Gresu              V……………… 1,05 

       -B Tulnici                 IV……………… 1,05 

       -C Coza                     V……………… 0,95 

 

1. Noţiunea de clădire cuprinde orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul      
acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe   încăperi ce 
pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii,  
echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi 
acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite. Încăperea  reprezintă spaţiul din  
interiorul unei clădiri. 

2. Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor 
secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate   la 
subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele  scărilor 
şi teraselor neacoperite, iar in cazul apartamentelor suprafaţa construită desfăşurată a clădirii 
se determină prin înmulţirea suprafeţei utile cu un coeficient de transformare de 1,20. 

3. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum     
urmează: 

a. cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a 
anului fiscal de referinţă; 

b. 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 referinţă. 

4. În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri     
pătraţi, valoarea impozabilă se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau     
fracţiune din aceştia. 

5. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, 
modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că 
acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări. 

6. Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe 
clădiri, majorat după cum urmează: 

    a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
    b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
    c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. 
                    Nu intră sub incidenţa acestei majorări persoanele fizice care deţin în proprietate 
clădiri dobândite prin succesiune legală. 
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                 În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de  domiciliu, 
impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost  dobândite, aşa 
cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar. 

7. În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, 
impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a 
lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită. 

8. În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, 
impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data 
de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă. 

9. În cazul extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri 
existente, impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei 
în care a fost finalizată modificarea. 

10. Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, în conformitate cu 
prevederile art. 254 alin. (7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra 
clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate 
în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea 
sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente 
până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării 
obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al 
autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri cu încălcarea 
prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. 

11. În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare 
dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din 
clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale 
proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru 
clădirea respectivă. 

12. Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 
septembrie inclusiv. 

13. Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice 
sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În 
cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi 
unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 

14. Impozitul pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului 
în care este amplasată clădirea. 

 
 

        II. Impozitul şi taxa pe teren 
                                                   

a) Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan(curti-

constructii) prevazut de art.258,alin. 2 din codul fiscal, 

conform zonei si rangului localitatii, este urmatorul: 

 

                 1) zona A, rang V Lepsa+Gresu      - 711 lei/ha 

                 2) zona B, rang IV Tulnici         - 711 lei/ha 

                 3) zona C, rang V Coza             - 355 lei/ha 

 

 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă 
terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, 
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la Cap. III, art.258 alin. (2). 
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b) Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan 

inregistrat in registrul agricol la alta categorie de 

folosinta decat teren cu constructii (art. 258, alin 4) este 

prevazut de urmatorul tabel:              

                                                                              

| Art. 258 alin. (4)  -------------------------------- lei/ha                                 

______________________________________________________________________________| 
|Nr. |                     \    Zona               |   A     |   B     |   C  |      
|crt.|                       \                     | Lepsa+  | Tulnici |Coza  |       
|    | Categoria de folosinţă  \                   | Gresu   |         |      |       
|____|___________________________\_________________|_________|_________|______| 
|  1.| Teren arabil                                |  28     |  21     |  19  |   
|____|_____________________________________________|_________|_________|______| 
|  2.| Păşune                                      |  21     |  19     |  15      
|____|_____________________________________________|_________|_________|______| 
|  3.| Fâneaţă                                     |  21     |  19     |  15  |   
|____|_____________________________________________|_________|_________|______| 
|  4.| Vie                                         |  46     |  35     |  28  |     
|____|_____________________________________________|_________|_________|______| 
|  5.| Livadă                                      |  53     |  46     |  35  |     
|____|_____________________________________________|_________|_________|______| 
|  6.| Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră|  28     |  21     |  19  |   
|____|_____________________________________________|_________|_________|______| 
|  7.| Teren cu ape                                |  15     |  13     |   8  |      
|____|_____________________________________________|_________|_________|______| 
|  8.| Drumuri şi căi ferate                       |   x     |   x     |   x  |    
|____|_____________________________________________|_________|_________|______| 
|  9.| Teren neproductiv                           |   x     |   x     |   x  |    
|____|_____________________________________________|_________|_________|______| 
       Impozitul stabilit conform tabelului de mai sus, se inmulteste cu 
coeficientul de corectie corespunzator rangului IV - 1,10 respectiv 

rangului V – 1. 

 

c) Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan, 

(art.258, alin. 6 ) se stabileste conform tabelului urmator: 

 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan 

      Art. 258 alin. (6)                                    lei/ha                                                
                                     
_______________________________________________________________________________ 
|Nr. |                        \    Zona            |   A     |   B    |   C   |     
|crt.|                         \                   |Lepsa+   |Tulnici |Coza   |       
|    | Categoria de folosinţă   \                  |Gresu    |        |       |       
|____|___________________________\_________________|_________|________|_______| 
|1.  | Teren cu construcţii                        |  31     |  28    |  26   |     
|____|_____________________________________________|_________|________|_______| 
|2.  | Teren arabil                                |  50     |  48    |  45   |   
|____|_____________________________________________|_________|________|_______| 
|3.  | Păşune                                      |  28     |  26    |  22   |   
|____|_____________________________________________|_________|________|_______| 
|4.  | Fâneaţă                                     |  28     |  26    |  22   |     
|____|_____________________________________________|_________|________|_______| 
|5.  | Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la     |  56     |  53    |  50       
|    | nr. crt. 5.1                                |         |        |       |       
|____|_____________________________________________|_________|________|_______| 
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|5.1.| Vie până la intrarea pe rod                 |   x     |   x    |   x   |      
|____|_____________________________________________|_________|________|_______| 
|6.  | Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la  |  56   l   53   |  50         
|    | nr. crt. 6.1                                |         |        |       |       
|____|_____________________________________________|_________|________|_______| 
|6.1.| Livadă până la intrarea pe rod              |   x     |   x    |    x  |   
|____|_____________________________________________|_________|________|_______| 
|7.  | Pădure sau alt teren cu vegetaţie           |  16     |  14    |  12   |    
|    | forestieră, cu excepţia celui prevăzut la   |         |        |       |       
|    | nr. crt. 7.1                                |         |        |       |       
|____|_____________________________________________|_________|________|_______| 
|7.1.| Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi    |   x     |   x    |   x   |    
|    | pădure cu rol de protecţie                  |         |        |       |       
|____|_____________________________________________|_________|________|_______| 
|8.  | Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări  |   6     |   5    |   2   |   
|    | piscicole                                   |         |        |       |       
|____|_____________________________________________|_________|________|_______| 
|8.1.| Teren cu amenajări piscicole                |  34     |  31    |  28   |  
|____|_____________________________________________|_________|________|_______| 
|9.  | Drumuri şi căi ferate                       |   x     |   x    |   x   |      
|____|_____________________________________________|_________|________|_______| 
|10. | Teren neproductiv                           |   x     |   x    |   x   |   
 
           Impozitul stabilit conform tabelului de mai sus , se inmulteste 
cu coeficientul de corectie potrivit art. 251 alin. 5 aplicabil si in 

cazul cladirilor , care este astfel: 

       * pentru zona A           rangul V Lepsa+Gresu   1,05 

                Zona B           rangul IV Tulnici      1,05 

                Zona C           rangul V Coza          0,95   

 
1.Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se datorează de la 
data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit. 
2.  Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an, care are ca efect 
transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana încetează a mai datora impozitul pe 
teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului de 
proprietate asupra terenului. 
3.  Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţă se modifică în cursul 
unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren, 
impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a intervenit 
modificarea. 
4.  Dacă în cursul anului se modifică rangul unei localităţi, impozitul pe teren se modifică pentru 
întregul teren situat în intravilan corespunzător noii încadrări a localităţii, începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare. 
5. Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 
septembrie inclusiv. 
6. Terenurile pentru care nu se datoreaza impozit sunt prevazute la art. 257 din Legea nr.571/2003, 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  
 

 
 
        III. Impozitul pe mijloacele de transport                                         
           In cazul oricaruia dintre urmatoarele mijloace de transport cu 
tractiune mecanica, taxa asupra mijlocului de transport se calculeaza in 
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functie de capacitatea cilindrica a acestora, prin inmultirea fiecarui 

200 cm3 sau fractiune, cu suma corespunzatoare din tabelul urmator: 

        Impozitul pe mijloace de transport  

                                                                                  
| Art. 263 alin. (2) 
                                                            
|______________________________________________________________________________ 
|Nr. |       Mijloace de transport cu tracţiune mecanică      | - lei/200 cm^3  
|crt.|                                                        | sau fracţiune   
|    |                                                        | din aceasta -   
|____|________________________________________________________|________________ 
|  1.| Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu       |         8       
|    | capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm^3 inclusiv  |                 
|____|________________________________________________________|________________ 
|  2.| Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm^3 |        18       
|    | şi 2.000 cm^3 inclusiv                                 |                 
|____|________________________________________________________|________________ 
|  3.| Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm^3 |        72       
|    | şi 2.600 cm^3 inclusiv                                 |                 
|____|________________________________________________________|________________ 
|  4.| Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm^3 |        144       
|    | şi 3.000 cm^3 inclusiv                                 |                 
|____|________________________________________________________|________________ 
|  5.| Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste         |        290       
|    | 3.001 cm^3                                             |                 
|____|________________________________________________________|________________ 
|  6.| Autobuze, autocare, microbuze                          |        24       
|____|________________________________________________________|________________ 
|  7.| Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală     |        30       
|    | maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv          |                 
|____|________________________________________________________|________________ 
|  8.| Tractoare înmatriculate                                |        18       
|____|________________________________________________________|________________ 
 
     Art.263, alin.3 In cazul unui atas, taxa pe mijlocul de transport, 

este de 50% din taxa pe motociclete, motorete si scuterele respective. 

     Art. 263 alin. (4) Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport 
cu masa totala de peste 12 tone aplicabile in 2014 stabilite in baza H.G. 

1340/2010, sunt urmatoarele: 
 ______________________________________________________________________________ 
|           Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată           
|           egală sau mai mare de 12 tone                                       
|______________________________________________________________________________ 
|   | Numărul axelor şi masa totală  | Impozitul, în lei, | Impozitul, în lei,  
|   | maximă autorizată              | pentru vehiculele  | pentru vehiculele   
|   |                                | angajate exclusiv  | angajate în         
|   |                                | în operaţiunile de | operaţiunile de     
|   |                                | transport intern   | transport intern şi 
|   |                                |                    | internaţional       
|   |                                |___________________|____________________| 
|   |                                |Vehicule  |Vehicule |Vehicule  |Vehicule  
|   |                                |cu sistem |cu alt   |cu sistem |cu alt    
|   |                                |de        |sistem de|de        |sistem de 
|   |                                |suspensie |suspensie|suspensie |suspensie 
|   |                                |pneumatică|         |pneumatică|          
|   |                                |sau un    |         |sau un    |          
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|   |                                |echivalent|         |echivalent|          
|   |                                |recunoscut|         |recunoscut|          
|___|________________________________|__________|_________|__________|_________ 
|I  | Vehicule cu două axe           |          |         |          |          
|___|________________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 1 | Masa de cel puţin 12 tone, |        0 |     133 |        0 |     133  
|   |   | dar mai mică de 13 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 2 | Masa de cel puţin 13 tone, |      133 |     367 |      133 |     367  
|   |   | dar mai mică de 14 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 3 | Masa de cel puţin 14 tone, |      367 |     517 |      367 |     517  
|   |   | dar mai mică de 15 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 4 | Masa de cel puţin 15 tone, |      517 |   1.169 |      517 |   1.169  
|   |   | dar mai mică de 18 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 5 | Masa de cel puţin 18 tone  |      517 |   1.169 |      517 |   1.169  
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|II | Vehicule cu 3 axe              |          |         |          |          
|___|________________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 1 | Masa de cel puţin 15 tone, |      133 |     231 |      133 |     231  
|   |   | dar mai mică de 17 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 2 | Masa de cel puţin 17 tone, |      231 |     474 |      231 |     474  
|   |   | dar mai mică de 19 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 3 | Masa de cel puţin 19 tone, |      474 |     615 |      474 |     615  
|   |   | dar mai mică de 21 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 4 | Masa de cel puţin 21 tone, |      615 |     947 |      615 |     947  
|   |   | dar mai mică de 23 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 5 | Masa de cel puţin 23 tone, |      947 |   1.472 |      947 |   1.472  
|   |   | dar mai mică de 25 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 6 | Masa de cel puţin 25 tone, |      947 |   1.472 |      947 |   1.472  
|   |   | dar mai mică de 26 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 7 | Masa de cel puţin 26 tone  |      947 |   1.472 |      947 |   1.472  
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|III| Vehicule cu 4 axe              |          |         |          |          
|___|________________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 1 | Masa de cel puţin 23 tone, |      615 |     623 |      615 |     623  
|   |   | dar mai mică de 25 tone    |          |         |          |          
____|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 2 | Masa de cel puţin 25 tone, |      623 |     973 |      623 |     973  
|   |   | dar mai mică de 27 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 3 | Masa de cel puţin 27 tone, |      973 |   1.545 |      973 |   1.545  
|   |   | dar mai mică de 29 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 4 | Masa de cel puţin 29 tone, |    1.545 |   2.291 |    1.545 |   2.291  
|   |   | dar mai mică de 31 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 5 | Masa de cel puţin 31 tone, |    1.545 |   2.291 |    1.545 |   2.291  
|   |   | dar mai mică de 32 tone    |          |         |          |          
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|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 6 | Masa de cel puţin 32 tone  |    1.545 |   2.291 |    1.545 |   2.291  
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
 

                  Art 263 alin. 5   Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport cu masa totala 

de peste 12 tone, aplicabile in anul fiscal 2014 stabilite in baza H.G. 1347/2010, sunt 

urmatoarele: 
 ______________________________________________________________________________ 
      Art. 263 alin. 5  
| Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)      
| de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de     
| 12 tone                                                                       
|______________________________________________________________________________ 
|   | Numărul axelor şi masa totală  | Impozitul, în lei, | Impozitul, în lei,  
|   | maximă autorizată              | pentru vehiculele  | pentru vehiculele   
|   |                                | angajate exclusiv  | angajate în         
|   |                                | în operaţiunile de | operaţiunile de     
|   |                                | transport intern   | transport intern şi 
|   |                                |                    | internaţional       
|   |                                |____________________|___________________| 
|   |                                |Vehicule  |Vehicule |Vehicule  |Vehicule  
|   |                                |cu sistem |cu alt   |cu sistem |cu alt    
|   |                                |de        |sistem de|de        |sistem de 
|   |                                |suspensie |suspensie|suspensie |suspensie 
|   |                                |pneumatică|         |pneumatică|          
|   |                                |sau un    |         |sau un    |          
|   |                                |echivalent|         |echivalent|          
|   |                                |recunoscut|         |recunoscut|          
|___|________________________________|__________|_________|__________|_________ 
|I  | Vehicule cu 2+1 axe            |          |         |          |          
|___|________________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 1 | Masa de cel puţin 12 tone, |        0 |       0 |        0 |       0  
|   |   | dar mai mică de 14 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 2 | Masa de cel puţin 14 tone, |        0 |       0 |        0 |       0  
|   |   | dar mai mică de 16 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 3 | Masa de cel puţin 16 tone, |        0 |      60 |        0 |      60  
|   |   | dar mai mică de 18 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 4 | Masa de cel puţin 18 tone, |       60 |     137 |       60 |     137  
|   |   | dar mai mică de 20 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 5 | Masa de cel puţin 20 tone, |      137 |     320 |      137 |     320  
|   |   | dar mai mică de 22 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 6 | Masa de cel puţin 22 tone, |      320 |     414 |      320 |     414  
|   |   | dar mai mică de 23 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 7 | Masa de cel puţin 23 tone, |      414 |     747 |      414 |     747  
|   |   | dar mai mică de 25 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 8 | Masa de cel puţin 25 tone, |      747 |   1.310 |      747 |   1.310  
|   |   | dar mai mică de 28 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
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|   | 9 | Masa de cel puţin 28 tone  |      747 |   1.310 |      747 |   1.310  
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|II | Vehicule cu 2+2 axe            |          |         |          |          
|___|________________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 1 | Masa de cel puţin 23 tone, |      128 |     299 |      128 |     299  
|   |   | dar mai mică de 25 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 2 | Masa de cel puţin 25 tone, |      299 |     491 |      299 |     491  
|   |   | dar mai mică de 26 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 3 | Masa de cel puţin 26 tone, |      491 |     721 |      491 |     721  
|   |   | dar mai mică de 28 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 4 | Masa de cel puţin 28 tone, |      721 |     871 |      721 |     871  
|   |   | dar mai mică de 29 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 5 | Masa de cel puţin 29 tone, |      871 |   1.429 |      871 |   1.429  
|   |   | dar mai mică de 31 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 6 | Masa de cel puţin 31 tone, |    1.429 |   1.984 |    1.429 |   1.984  
|   |   | dar mai mică de 33 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 7 | Masa de cel puţin 33 tone, |    1.984 |   3.012 |    1.984 |   3.012  
|   |   | dar mai mică de 36 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 8 | Masa de cel puţin 36 tone, |    1.984 |   3.012 |    1.984 |   3.012  
|   |   | dar mai mică de 38 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 9 | Masa de cel puţin 38 tone  |    1.984 |   3.012 |    1.984 |   3.012  
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|III| Vehicule cu 2+3 axe            |          |         |          |          
|___|________________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 1 | Masa de cel puţin 36 tone, |    1.579 |   2.197 |    1.579 |   2.197  
|   |   | dar mai mică de 38 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 2 | Masa de cel puţin 38 tone, |    2.197 |   2.986 |    2.197 |   2.986  
|   |   | dar mai mică de 40 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 3 | Masa de cel puţin 40 tone  |    2.197 |   2.986 |    2.197 |   2.986  
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|IV | Vehicule cu 3+2 axe            |          |         |          |          
|___|________________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 1 | Masa de cel puţin 36 tone, |    1.395 |   1.937 |    1.395 |   1.937  
|   |   | dar mai mică de 38 tone    |          |         |          |         
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 2 | Masa de cel puţin 38 tone, |    1.937 |   2.679 |    1.937 |   2.679  
|   |   | dar mai mică de 40 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 3 | Masa de cel puţin 40 tone, |    2.679 |   3.963 |    2.679 |   3.963  
|   |   | dar mai mică de 44 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 4 | Masa de cel puţin 44 tone  |    2.679 |   3.963 |    2.679 |   3.963  
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|V  | Vehicule cu 3+3 axe            |          |         |          |          
|___|________________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 1 | Masa de cel puţin 36 tone, |      794 |     960 |      794 |     960  
|   |   | dar mai mică de 38 tone    |          |         |          |          



 14

|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 2 | Masa de cel puţin 38 tone, |      960 |   1.434 |      960 |   1.434  
|   |   | dar mai mică de 40 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 3 | Masa de cel puţin 40 tone, |    1.434 |   2.283 |    1.434 |   2.283  
|   |   | dar mai mică de 44 tone    |          |         |          |          
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
|   | 4 | Masa de cel puţin 44 tone  |    1.434 |   2.283 |    1.434 |   2.283  
|___|___|____________________________|__________|_________|__________|_________ 
______________________________________________________________________________ 
| Art. 263 alin. (6)                                                            
| Remorci, semiremorci sau rulote                                               
|______________________________________________________________________________ 
|             Masa totală maximă autorizată              |       Impozit        
|                                                        |             - lei -  
|________________________________________________________|_____________________ 
| a) Până la 1 tonă inclusiv                             |            8         
|________________________________________________________|_____________________ 
| b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone             |           29         
|________________________________________________________|_____________________ 
| c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone             |           45         
|________________________________________________________|_____________________ 
| d) Peste 5 tone                                        |           55         
|________________________________________________________|_____________________                                              
            
 
1. Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în 
România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport. 
2. Impozitul asupra mijloacelor de transport, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-
teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. 
3. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga 
durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. În cazul în care 
contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe mijlocul de 
transport este datorat de locator. 
4. În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul asupra 
mijlocului de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care 
mijlocul de transport a fost dobândit. 
5. În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este 
radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de administraţie publică 
locală, impozitul asupra mijlocului de transport încetează să se mai datoreze de acea persoană 
începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrăinat sau 
radiat din evidenţa fiscală. 
6. Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 
martie şi 30 septembrie inclusiv. 
7. Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a 
mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data 
solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în 
care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv. În situaţia în care înmatricularea 
priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat 
înmatricularea, deţinătorii au obligaţia să achite integral impozitul pe mijlocul de transport, până la 
data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel: 
    a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual; 
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    b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 
decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de 
întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea. 
8. Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, 
persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de 
plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru 
care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei 
se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 
9. Mijloacele de transport pentru care nu se datorează impozit sunt prevăzute la art. 262 din Legea 
nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
             Bonificatia prevazuta la art. 255 alin 2, art. 260 alin 2 si 
art. 265 alin 2 din legea 571/2003 privind codul fiscal, cu modificarile 

si completarile ulterioare acordata pentru plata cu anticipatie pana la 

data de 31 martie 2014 a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren si 

a mijloacelor de transport datorat pentru intregul an, se stabileste la 

10% pentru personae fizice si 5% pentru persoane juridice.  
 
             IV. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor, 

autorizatiilor 

 

1. Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă autorizaţie trebuie să plătească 
taxa pentru eliberarea acesteia la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice 
locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară. 
2. Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize 
asemănătoare stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele 
reguli: 
    a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care 
solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului; 
    b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile 
de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să 
depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale; 
    c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea 
lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are 
obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 
    d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice 
sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care 
trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 
3. În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor 
de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii prevăzute la Cap. II, art. 
251 alin.(3). 
 4. Activitatile pentru care nu se datorează taxă sunt prevăzute la art. 269 din Legea nr.571/2003, 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  
 

a) Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a 

autorizatiilor sunt prevazute in tabelul urmator: 

 
 ______________________________________________________________________________ 
| Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor           
|______________________________________________________________________________ 
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| Art. 267 alin. (1)                                     |             - lei -  
| Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în   |                      
| mediul urban                                           |                      
|________________________________________________________|_____________________ 
| Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de        |                      
| urbanism                                               |                      
|________________________________________________________|_____________________ 
|    a) până la 150 mp inclusiv                          |        3         
|________________________________________________________|_____________________ 
|    b) între 151 şi 250 mp inclusiv                     |        4         
|________________________________________________________|_____________________ 
|    c) între 251 şi 500 mp inclusiv                     |        5         
|________________________________________________________|_____________________ 
|    d) între 501 şi 750 mp inclusiv                     |        6        
|________________________________________________________|_____________________ 
|    e) între 751 şi 1.000 mp inclusiv                   |        7        
|________________________________________________________|_____________________ 
|    f) peste 1.000 mp                                   | 7 + 0,01 lei/mp     
|                                                        | pentru fiecare mp    
|                                                        | care depăşeşte       
|                                                        | 1.000 mp             
|________________________________________________________|_____________________ 
| Art. 267 alin. (4)                                     |       7 lei     
| Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau              pentru      
| excavări                                               | fiecare mp afectat   
|________________________________________________________|_____________________ 
| Art. 267 alin. (7)                                     |       8 lei     
| Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire      |      pentru      
| pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere,  | fiecare mp de        
| situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi     | suprafaţă ocupată de 
| pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj,| construcţie          
| a firmelor şi reclamelor                               |                      
|________________________________________________________|_____________________ 
| Art. 267 alin. (11)                                    |      13 lei    
| Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind        |     pentru      
| lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele      | fiecare racord       
| publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie     |                      
| electrică, telefonie şi televiziune prin cablu         |                      
|________________________________________________________|_____________________ 
| Art. 267 alin. (12)                                    |          
| Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de     |             
| către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului,  |       16 lei               
| de către primari sau de structurile de specialitate    |                      
| din cadrul consiliului judeţean                        |                      
|________________________________________________________|_____________________ 
| Art. 267 alin. (13)                                    |           
| Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură  |       10 lei       
| stradală şi adresă                                     |                      
|________________________________________________________|_____________________ 
| Art. 268 alin. (1)                 | 1. în mediul rural|    
| Taxa pentru eliberarea unei        |                   |       16 lei             
| autorizaţii pentru desfăşurarea   
  unei activitati economice          |                   |  
_____________________________________|_________________________________________
|____________________________________|___________________|_____________________ 
| Art. 268 alin. (2)                                     |    
| Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare   |       20 lei             
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|________________________________________________________|_____________________ 
| Art. 268 alin. (3)                                     |  
| Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe     |   34 lei pentru       
| planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,    |  fiecare mp sau 
| deţinute de consiliile locale                          |  fractiune de mp  
|________________________________________________________|_____________________ 
| Art. 268 alin. (4)                                     |    
| Taxa pentru eliberarea certificatului de producător    |       83 lei             
|________________________________________________________|_____________________ 
| Art. 268 alin. (5)                                     |S.C –baruri 500 lei 
| Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei   |P.F. si P.F.A.-baruri                
| privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică|      100 lei                     
|________________________________________________________|restaurante 1000 lei 
 

a) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice este 
prevazută la Cap. V art. 268, alin. (1)  

b) Autorizaţiile se vizează anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul 
următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei. 

c) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este prevazută la Cap. V, art. 268 
alin. (2). 

d) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri, deţinute de consiliile locale, este prevazută la Cap. V, art. 268 alin. (3). Taxa pentru 
eliberarea certificatelor de producător este este prevazută la Cap. V, art. 268 alin. (4) 

e) Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din economia 
naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, în 
clasa 5530 - restaurante şi 5540 - baruri, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau 
municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ teritorială se află amplasată unitatea sau 
standul de comercializare, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, stabilită de către consiliile locale în sumă de : 500 
lei pentru Societati Comerciale, 100 pentru Persoane Fizice Autorizate si 1000 pentru 
restaurante. 

                                                          
     Art. 267 alin.3 Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de 

construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuina este 

egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii. 

    Art. 267 alin.5 -Taxa pentru eliberarea unei autorizatii necesare 

lucrarilor de organizare de santier, in vederea realizarii unei 

constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de constructie, 

este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de santier. 

    Art. 267 alin. 6 -Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de 

tabere, corturi, casute sau rulote, ori, campinguri este egala cu 2% din 

valoarea autorizata a lucrarilor de constructii. 

    Art. 267 alin. 8 -Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire, 

pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alt aliniat al 

prezentului articol, este egala cu 1% din valoarea autorizata a 

lucrarilor de constructie, inclusive instalatii aferente. 

    Art. 267 alin. 9 –Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare 

, totala sau partiala a unei constructii, este egala cu 0,1% di valoarea 

impozabila a constructiei, stabilita pentru determinarea impozitului pe 

cladiri. In cazul desfiintarii partiale a unei constructii, taxa pentru 
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eliberarea autorizatiei es modifica astfel incat sa reflecte portiunea 

din constructie care urmeaza a fi demolata. 

    Art. 267 alin. 10 –Taxa pentru prelungirea unui certificat de 

urbanism sau a unei autorizatii de construire este egala cu 30% din 

cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei 

initiale. 

    Art. 271 alin. 2 – Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi 
publicitate 
 
 
______________________________________________________________________________                                                                 
| Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate                   
|______________________________________________________________________________ 
| Art. 271 | Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi       | - lei/mp sau      
| alin. (2)| publicitate:                                   | fracţiune de mp - 
|          |________________________________________________|_________________| 
|          | a) în cazul unui afişaj situat în locul în care|     
|          | persoana derulează o activitate economică      |     34 lei          
           |________________________________________________|_________________| 
|          | b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau     |     24 lei 
|          | structură de afişaj pentru reclamă şi          |              
|          | publicitate                                    |                   
|__________|________________________________________________|__________________ 
 
 
 
1. Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui 
contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute 
în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de 
informare în masă scrise şi audiovizuale. 
2. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-
teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate. 
3. Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi 
obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. 
4. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 
a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi 
publicitate. calculează anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţ                                                                              
 
 
 
|        V. Impozitul pe spectacole 
|  Conform art.274alin. 2 cota de impozit se determina dupa cum urmeaza: 

a) in cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, 
balet, opera, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, 

prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau 

orice competitie sportiva interna sau internationala, cota de 

impozit este de 2% 

b) in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la 
litera a , cota de impoziteste egala cu 5% 

    Conform art. 275 alin. 2 -impozitul pe videoteci si discoteci este 

urmatorul:     

 

 
|______________________________________________________________________________ 
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| Art. 275 | Manifestarea artistică sau activitatea         |       - lei/mp -  
| alin. (2)| distractivă:                                   |                   
|          |________________________________________________|_________________| 
|          | a) în cazul videotecilor                       |      
|          |                                                |     2 lei          
|          |________________________________________________|_________________| 
|          | b) în cazul discotecilor                       |     
|          |                                                |     3 lei          
|__________|________________________________________________|__________________ 
 

 
         VI. –Taxa hoteliera 
    Conform art. 279 alin. 2 din Codul Fiscal, pentru taxa hoteliera se 

propune stabilirea unei cote de 2% care se aplica la tarifele de cazare 

practicate in unitatile de cazare de pe raza comunei, in baza declaratiei 

depuse de acestea.  

Numarul de zile pentru care se datoreaza taxa hoteliera, este egal cu numarul zilelor de cazare. 
1. Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare, denumită în continuare taxa hotelieră, se 
încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu 
luarea în evidenţă a persoanelor cazate. 
2. Unitatea de cazare are obligaţia de a vărsa taxa colectată la bugetul local al unităţii 
administrativ-teritoriale în raza căreia este situată aceasta. 
3. Taxa hoteliera se determină prin aplicarea cotei de 2 % asupra tarifelor practicate de către 
unităţile de cazare pentru fiecare persoană, pe toată perioada cazării; 
4. Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere. 
5. Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 
10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit 
cazarea. 
6. Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate 
al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, 
inclusiv.  
7. Situaţiile pentru care nu se datorează taxa sunt prevăzute la art. 280 din Legea nr. 571/2003, 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
        VII. ALTE TAXE LOCALE 

       Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice, conform art. 

283. alin. 1, vor fi urmatoarele: 

       1) - pentru depozitarea si vanzarea de produse diverse sau 

prestari de servicii diverse (taxa piata) 3 lei/mp/zi, dar nu mai mult de 

16 lei pe zi; 

  

       2)  - pentru confectionarea de produse diverse  3 lei/mp/zi; 

       3) - pentru vanzarea de produse diverse (comert stradal) – 16 

lei/zi; 

       4) - taxa oficiere casatorii in zilele de sambata, duminica si 

alte sarbatori legale – 50 lei; 

       5) - eliberare certificate fiscal – 10 lei; 

       6) - taxa P.S.I. : - 10 lei/gospodarie 

                          - 30 lei/persoana jurudica 

       7) - taxa inregistrare contract arenda 10 lei/contract; 

       8) - taxa pentru desfacerea castoriei prin divort pe cale 

administrativa – 500 lei;  
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       9) – taxa salubrizare – 91/gospodarie (la gospodariile cu un 

singur memberu, taxa se reduce la jumatate) potrivit prevederilor H.G. 

nr. 349/2005 – privind depozitarea deseurilor, completata cu H.G. nr. 

210/2007 precum si a Hotararii nr. 5/16.04.2009 a Asociatiei de 

dezvoltare Intercomunitara “Vrancea curata” din judetul Vrancea, privind 

planul annual de evolutie a tarifelor privind colectarea, transportul si 

depozitarea deseurilor in judetul Vrancea pentru anul 2014, in mediul 

rural.    

 

       10) – a) taxa apa potabila – 2.00 lei/mc pentru populatie si 

pentru restul de utilizatori, conform H.C.L. al comunei Tulnici, judetul 

Vrancea, nr. 10 din 22.03.2013 

 

            - b) taxa canalizare – epurare – 1,86 lei/mc pentru populatie 

si pentru restul de utilizatori, conform H.C.L. al comunei Tulnici, 

judetul Vrancea, nr. 10 din 22.03.2013 

 

             

         

       VIII. SANCTIUNI 
_______________________________________________________________________________ 
|                                                                
| Sancţiuni                                                                     
|______________________________________________________________________________ 
| Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice           
|______________________________________________________________________________ 
| Art. 294 | Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu     
| alin. (3)| amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la lit. b) - d), cu    
|          | amendă de la 240 lei la 600 lei                                    
|__________|___________________________________________________________________ 
| Art. 294 | Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,      
| alin. (4)| 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 lei la 1.360 lei.                 
|__________|___________________________________________________________________ 
| Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice         
|______________________________________________________________________________ 
| Art. 294 | (6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale   
| alin. (6)| amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%,      
|          | respectiv:                                                         
|          | - contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu   
|          | amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cele de la lit. b) - d), cu   
|          | amendă de la 960 lei la 2400 lei.                                  
|          |                                                                    
|          | Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,      
|          | vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi    
|          | a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi    
|          | se sancţionează cu amendă de la 1.100 lei la 5.450 lei.            
|__________|___________________________________________________________________ 
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        IX. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru.  
       Nivelurile impozitului privind taxele extrajudiciare aplicabile in 
anul fiscal 2014 stabilite in baza H.G. 1309/2012 , sunt urmatoarele: 
______________________________________________________________________________| 
|           Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru                    
|______________________________________________________________________________ 
|Nr. | Extras din norma juridică                                                
|crt.|                                                                 - lei -  
|____|_________________________________________________________________________ 
| 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 |       2 lei                
|    | 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.| Înregistrarea, la cerere, în actele de stare     |                      
|    | civilă a schimbării numelui şi sexului           |      15 lei                     
|____|__________________________________________________|______________________ 
|  3.| Înregistrarea, la cerere, în actele de stare     |                     
|    | civilă a desfacerii căsătoriei                   |       2 lei                    
|____|__________________________________________________|______________________ 
|  4.| Transcrierea, la cerere, în registrele de stare  |                     
|    | civilă române, a actelor de stare civilă         |       2 lei                    
|    | întocmite de autorităţile străine                |                       
|____|__________________________________________________|______________________ 
|  5.| Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la      |                     
|    | cerere, a actelor de stare civilă                |       2 lei                    
|____|__________________________________________________|_____________________| 
| 6. |Eliberarea altor certificate de stare civilă în   |       2 lei                    
|    |locul celor pierdute, sustrase, distruse sau      |                       
|    | deteriorate                               
l_______________________________________________________l____________________ 
_______________________________________________________________________________ 
| 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 masa totală maximă |                    
|    | autorizată mai mare de 3.500 kg                  |      145                  
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|____|__________________________________________________|______________________ 
|  2.| Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei      |                     
|    | autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate    |       9                 
|    | permanent sau temporar                           |                       
|____|__________________________________________________|______________________ 
|  3.| Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a  |                   
|    | autovehiculelor şi remorcilor                    |      414                 
|____|__________________________________________________|______________________
|                                                                  
|          Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor         
| 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      |      15                   
|    | excepţia celor pentru terenurile agricole şi     |                       
|    | forestiere                                       |                       
|____|__________________________________________________|______________________ 
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