
                                                                                             
ROMÂNIA 

JUDEXUL NEAMX 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORLEŞTI 

 
 
 

H O T ; R Â R E 
Privind modificarea şi completarea Hot<rârii Consiliului Local 

nr.1/10.01.2014 
 

 Consiliul local al comunei Borleşti, judeYul NeamY, întrunit în şedinY< 
ordinar< din data de 30.01.2014; 
 
 Având în vedere: 
    - adresa nr. 561/16.01.2014 transmis< de InstituYia prefectului NeamY – 
Compartimentul Verificarea Legalit<Yii Actelor, Contencios Administrativ şi 
Procese Electorale; 

- referatul de specialitate al Compartimentului Impozite şi taxe; 
- raportul de avizare al comisiei de specialitate; 
- Hot<rârea Consiliului Local nr.1/10.01.2014; 
 
 V<zând prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific<rile şi complet<rile ulterioare, ale HGR nr.44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 
privind Codul Fiscal, cu modific<rile şi complet<rile ulterioare, ale 
Hot<rârii Guvernului României nr.1309/2012 privind nivelurile pentru 
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate 
acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013, ale 
OUG nr.44/16.04.2008 privind desf<şurarea activit<Yilor economice de 
c<tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informaYiile de interes public, cu modific<rile şi complet<rile ulterioare, 
ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea execut<rii lucr<rilor de 
construcYii, republicat<, cu modific<rile şi complet<rile ulterioare, ale 
Ordinului ministrului dezvolt<rii regionale şi locuinYei, nr.839/2009 
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 
privind autorizarea execut<rii lucr<rilor de construcYii, ale art.36 alin.(4) 
lit.”c” din Legea administraYiei publice locale nr.215/2001, republicat<, 
cu modific<rile şi complet<rile, ale art.20 alin(1) lit.”b” din Legea 



nr.273/2006 privind finanYele publice locale cu modific<rile şi 
complet<rile ulterioare, ale legii nr.127/2013 privind aprobarea OUG 
nr.121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ale 
Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civil<, republicat<, cu 
modific<rile şi complet<rile ulterioare, precum şi ale HGR nr.64/2011 
pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitar< a 
dispoziYiilor în materie de stare civil<; 
 

 În temeiul dispoziYiilor art.36 alin(4) lit.”c”, ale art. 45 alin(2) lit.”c” şi 
ale art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraYia public< 
local<, republicat<, cu modific<rile şi complet<rile ulterioare, 
 
 

H O T ; R ; Ş T E : 
 

 Art. 1  – Se modific< şi se completeaz< Anexa 1 la Hot<rârea 
Consiliului Local nr.1/10.01.2014 şi va avea conYinutul înscris în Anexa 1 
care face parte integrant< din prezenta hot<râre. 
 Art. 2  – Prezenta hot<râre se comunic< InstituYiei Prefectului judeYului 
NeamY, în vederea exercit<rii controlului cu privire la legalitate şi se aduce la 
cunoştinY< public< prin grija secretarului comunei Borleşti. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINX;, 

HANDARIC IOAN 
 

                                                                    CONTRASEMNEAZ;, 
                                                                  SECRETAR Staicu Cristina 

 
 
Nr. 3/30.01.2014 
Adoptat< cu un num<r de 15 voturi „pentru” 
 



Anexa nr.1 la HCL nr. 3 /30.01.2014 
 
 

TABLOUL CUPRINZAND IMPOZITELE SI TAXELE 
LOCALE 

PENTRU ANUL 2014 
 

Impozitul si taxa pe clădiri 
VALORILE IMPOZABILE 

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri in cazul persoanelor 
fizice, conform HG 1309/2012 

__________________________________________________________________________ 
Tipul cladirii                     NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2014 
                                                       Valoarea impozabila – lei / m² - 
                                                 Cu instalaţii de apă, canalizare,         Fără instalaţii de apă, canalizare, 
              electrice, încălzire (condiţii                 electricitate sau încălzire 
                                                  cumulative ) 

 0                                                               1                                                   2 

                                      
A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu 
pereti exteriori din caramida arsa sau din 
orice alte materiale rezultate in urma unui 
tratament termic si / sau chimic                                 935              555                         
____________________________________________________________________ 
B. Cladire cu pereti exteriori din lemn, din 
piatra naturala, din caramida nearsa, din 
valatuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic si / sau   254   159 
chimic                                                                      
_____________________________________________________________________ 
C. Cladire - anexa cu cadre din beton 
armat sau cu pereti exteriori din caramida 
arsa sau din orice alte materiale rezultate in 
urma unui tratament termic si / sau chimic              159                              143 
_____________________________________________________________________ 
D. Cladire - anexa cu pereti exteriori din 
lemn, din piatra naturala, din caramida 
nearsa, din valatuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic si 

/ sau chimic                                                           95       63                                   
E. In cazul contribuabilului care detine la 
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol,      
la demisol, si / sau la mansarda, utilizate 
ca locuinta, in oricare dintre tipurile de                 75% din suma                             75% din suma 
cladiri prevazute la lit A – D                             care s-ar aplica clădirii               care s-ar aplica clădirii    
__________________________________________________________________________________        

F. În cazul contribuabilului care deţine 
la aceieaşi adresă încăperi amplasate la subsol, 
la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte 



scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre 50% din suma   50% din suma 
            care s-ar aplica clădirii               care s-ar aplica clădirii 
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D. 

 Conform art.252 din legea 571/2003, modificată prin OG 59/30.06.2010 
1) Persoanele fizice acre 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 afra celei de la adresa de domiciliu; 
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa 

de domiciliu 
 

2) Nu intră sub incidenţa alin(1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri 
dobândite prin succesiune legală. 

3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri înafara 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 
proprietate de proprietar. 

4) Persoanele fizice prevăzute la alin.1 au obligaţia să depună o declaraţie 
specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei 
publice locale în raza cărora îţşi au domiciliul, precum şi la cele în zara cărora 
sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei speciale va fi cel 
prevăzut prin Norme metodologice aprobate prin Hotărâre a Guvernului. 

  
 Impozitul/taxa pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice: 
 În cazul persoanelor juridice pentru anul 2014, impozitul pe clădiri se menţine la 
nivelul anul 2013 şi se determină prin aplicarea cotei de 1,1% asupra valorii de inventar, 
în cazul reevaluării clădirii în ultimii trei ani anteriori anului fiscal de referinţă. 

- Pentru clădirile  care nu a fost reevaluate în ultimii trei ani anteriori anului 
fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri pentru anul 2014 este de 10% 
asupra valorii de inventar înregistrată în contabilitate, conform OG 
nr.30/2011. 

- Pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului 
fiscal de referinţă, cota impozitului pe clădiri pentru anul 2014 este de 30% 
asupra valorii de inventar înregistrată în contabilitate, conform OG 
nr.30/2011. 

 Pentru clădirile proprietate publică, privată a statului sau a unităţilor administrativ 
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, 
persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinţă, după caz, 
în condiţiile similare impozitului pe clădiri. 
 Art.253 alin(9) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu 

modificări şi completări ulterioare: 

 Cota procentuală a impozitului pentru clădirile cu destinaţie 

turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic –     5% din 

valoarea de inventar a clădirii. 

   Art.255  Plata impozitului 



    (1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la 
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
    (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru 
întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului2014, 
se acordă o bonificaţie de  10%. 
   (3) 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. 
 

 
Impozitul si taxa pe teren 

 
I. Impozitul / taxa pe terenurile situate în intravilan 
 
1. IMPOZITUL pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcţii 
Art.258 alin (2) din Legea 343 / 2006 si HG 1309/2012 
 
Zona în 
cadrul 
localităţii 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2014        lei/ha 
Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi 

(RON) 
IV V 

A 889 711 
B 711 534 

 
 
. 
 
2. IMPOZITUL pe terenurile amplasate în intravilan – orice alta categorie de 
folosinta decat cea de terenuri cu constructii - 
Art.258 alin (4) Legea 343 / 2006 si HG 1309/2012 
                                                                                            - lei / ha – 

Nr.                      Zona                                  Zona A                      Zona B 
Crt.               Categoria de folosinţă 
____________________________________________________________________ 
1. Teren arabil         28                                 21 
2. Păşune                                                         21                                 19 
3. Fâneaţă                                                       21                                  19 
4.Vie                                                                 46      35 
5. Livadă                                                          53      46 
6. Pădure sau alt teren cu 



vegetaţie forestieră                                         28                                  21 
7. Teren cu ape                                               15                                  13 
8. Drumuri şi căi ferate                                  X                                     X  
9. Neproductiv                                                 X                                     X  
____________________________________________________________________ 
 Conform art.258 alin(5) suma stabilită se înmulţeşte cu coeficientul de 
corecţie care pentru rangul IV este 1,10, iar pentru rangul V este 1,00. 
 

II. Impozitul / taxa pe terenurile situate în extravilan 
1. IMPOZITUL pe terenurile amplasate în extravilan 
Art.258 alin (6) si HG 1309/2012 
                                                                                                         - lei / ha – 
____________________________________________________________________ 
Nr.                                         Zona                                            Zona A                           Zona B 
Crt.                               Categoria de folosinţă 
1 Teren cu constructii       31  28 
2 Arabil        50  48 
3 Pasune             28  26 
4 Faneata       28  26 
5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la 
nr. crt. 5.1       55  53 
5.1 Vie pana la intrarea in rod     x  x 
6 Livada pe rod, alta decat cea 
prevazuta la nr. crt 6.1      56  53 
6.1 Livada pana la intrarea pe rod      x  x 
7.Padure sau alt teren cu vegetatie 
forestiera, cu exceptia celui prevazut 
la nr. crt. 7.1        16  14 
7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani 
si padure cu rol de protectie      x    x  
8 Teren cu apa, altul decat cel cu 
amenajari piscicole        6   5 
8.1 Teren cu amenajari piscicole      34               31 
9. Drumuri si cai ferate       x    x  
10. Teren neproductiv      x      x  
________________________________________________________________________________ 
 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin 
înmulţirea suprafeţei terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în 
tabelul de mai sus, înmulţită cu coeficientul de corecţie prevăzut de art.,251 alin(5). 
ART. 260 
    Plata impozitului 
    (1) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la 
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
    (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru 
întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a 
anului 2014, se acordă o bonificaţie de  10%. 
    (3) Impozitul anual pe teren, 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 terenuri amplasate pe raza 
aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la 
impozitul pe teren cumulat. 
 
  

2. Impozitul pe mijloacele de transport 
ART. 263 alin (2) ,  HG 1309/2012 şi  Legea 209/2012 

___________________________________________________________________________ 
TIPURI DE AUTOVEHICULE                            NIVELURILE APLICABILE IN 
                                                                                   ANUL FISCAL 2014 
                                                                       
        

I. Vehicule înmatriculate                           Suma în lei/200 cmc sau fracţiune 
din          aceasta 
 
1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme 
 cu capacitatea cilindrica 
de pana la 1600 cm3 inclusiv      8 
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 
 1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv      18 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre  
2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv      72 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 
 2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv     144 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de  
peste 3001 cm3        290 
6. Autobuze, autocare, microbuze                                        24 
7. Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa  
totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv     30 
8. Tractoare inmatriculate      18    
 

 
 
II. Vehicule înregistrate                                                   
1. Vehicule cu capacitate cilindrică                                  Suma în lei/200 cmc sau fracţiune 
din aceasta 
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică 
< 4.800 cmc                                                                                        2 
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilidrică  
> 4.800 cmc                                                                                        4 
 
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată                         50 lei/an 
______________________________________________________________________________
_______ 
 



1. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. 
(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2014 

  Numărul de axe şi greutatea 
brută încărcată maximă admisă 

Impozitul 

( în lei/an) 
Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 
suspensie 

prenumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

I Vehicule cu două axe     
  1 Masa de cel putin 12 tone, dar 

mai mică de 13 tone 
0 133 

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

133 367 

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

367 517 

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

517 1.169 

  5 Masa de cel putin 18 tone 517 1.169 
II Vehicule cu 3 axe     
  1 Masa de cel putin 15 tone, dar 

mai mică de 17 tone 
133 231 

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

231 474 

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

474 615 

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

615 947 

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

947 1.472 

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

947 1.472 

  7 Masa de cel putin 26 tone 947 1.472 
IIIVehicule cu 4 axe     
  1 Masa de cel putin 23 tone, dar 

mai mică de 25 tone 
615 623 

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

623 973 

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

973 1.545 

  4 Masa de cel putin 29 tone, dar 1.545 2.291 



mai mică de 31 tone 
  5 Masa de cel putin 31 tone, dar 

mai mică de 32 tone 
1.545 2.291 

  6 Masa de cel putin 32 tone 1.545 2.291 

2. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. 
(5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 
ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2014 

  Numărul  de axe şi greutatea 
brută încărcată maximă admisă 

Impozitul 

( în lei/an) 
Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 
suspensie 

prenumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

I Vehicule cu 2+1 axe     
  1 Masa de cel putin 12 tone, dar 

mai mică de 14 tone 
0 0 

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

0 0 

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

0 60 

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

60 137 

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

137 320 

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

320 414 

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

414 747 

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

747 1.310 

  9 Masa de cel putin 28 tone 747 1.310 
II Vehicule cu 2+2 axe     
  1 Masa de cel putin 23 tone, dar 

mai mică de 25 tone 
128 299 

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

299 491 

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

491 721 

  4 Masa de cel putin 28 tone, dar 
mai mică de 29 tone 

721 871 



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

871 1.429 

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

1.429 1.984 

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

1.984 3.012 

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

1.984 3.012 

  9 Masa de cel putin 38 tone 1.984 3.012 
IIIVehicule cu 2+3 axe     
  1 Masa de cel putin 36 tone, dar 

mai mică de 38 tone 
1.579 2.197 

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

2.197 2.986 

  3 Masa de cel putin 40 tone 2.197 2.986 
IV Vehicule cu 3+2 axe     
  1 Masa de cel putin 36 tone, dar 

mai mică de 38 tone 
1.395 1.937 

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

1.937 2.679 

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

2.679 3.963 

  4 Masa de cel putin 44 tone 2.679 3.963 
V Vehicule cu 3+3 axe     
  1 Masa de cel putin 36 tone, dar 

mai mică de 38 tone 
794 960 

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

960 1.434 

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

1.434 2.283 

  4 Masa de cel putin 44 tone 1.434 2.283 
 
 
 
 
 
ART. 263 alin (6) Remorci, semiremorci sau rulote 
___________________________________________________________________________ 
Masa totala maxima autorizata         NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL  
        2014 

 
        Impozitul, in lei 
_____________________________________________________________________ 
a. Pana la 1 tona inclusiv       9 
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone     34 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone    52 



d. Peste 5 tone         64 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
ART. 263 alin (7) Mijloace de transport pe apa 
_____________________________________________________________________ 
Mijloace de transport pe apa           NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL  
       2014 
        Impozitul, in lei 
_____________________________________________________________________ 
1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz 
personal         21 
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri      56 
3. Barci cu motor        210 
4. Nave de sport si agrement *)        intre 0 si 1119 
5. Scutere de apa        210 
6. Remorchere si impingatoare     x 
a) pana la 500 CP inclusiv      559 
b) peste 500 CP, dar nu peste 2.000 CP    909 
c) peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP             1398 
d) peste 4.000 CP               2237 
8. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din 
aceasta         182 
9. Ceamuri, slepuri si baraje fluviale: 
a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone inclusiv       182 
b) cu capactatea de incarcare de peste 1.500 tone, dar nu 
peste 3.000 tone         280 
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone        490 
*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevazute in normele 
metodologice de aplicare a prezentului cod 
_____________________________________________________________________ 
 Art.265 Plata taxei 
    (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate 
egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
    (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, 
datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie 
a anului 2014, se acordă o bonificaţie de  10%. 
    (3) 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. 
    (4) În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte 
data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, 



deţinătorii prevăzuţi la alin. (3) 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; 
    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. 
    (5) 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. 
 
 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a 
autorizatiilor 

ART. 267 alin (1) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, modificata si 
completata 
___________________________________________________________ 
Taxa pentru eliberarea certificatului                   
de urbanism, în mediul rural   Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2014 
___________________________________________________________________________ 
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul 
 de urbanism         Taxa, in lei 
___________________________________________________________________________ 
a) Până la 150 m2 inclusiv       2,5 
b) Între 151 m2 şi 250 m2 inclusiv       3 
c) Între 251 m2 şi 500 m2 inclusiv       4 
d) Între 501 m2 şi 750 m2 inclusiv       5 
e) Între 751 m2 şi 1.000 m2 inclusiv       6 
f) Peste 1.000 m2      7+ 0,005 lei/mp pentru fiecare mp care  
       depăşeşte 1.000 mp   
___________________________________________________________________________ 
       

 ART. 267 alin (4) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, 
modificata si completata  
 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 
necesară studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de 
carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări se 
calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren afectat de foraj sau de 
excavaţie cu valoarea de 



 7 lei.  
 ART.267 alin(7) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, 
modificată şi completată  
 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 – 5 lei pentru fiecare metru pătrat de 
suprafaţă ocupată de construcţie. 
 
 ART. 267 alin (11) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, 
modificata si completata  
 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 este de 10 lei  
pentru fiecare racord. 
 
 ART. 267 alin (12) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, 
modificata si completata 
 Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia 
de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de catre 
structurile specializate din cadrul consiliului judetean este de 12 lei.  
 ART. 267 alin (13) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, 
modificata si completata  
 Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 
adresă este de 8 lei  
 ART. 268 alin (1) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, 
modificata si completata  
 Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfăşurarea unei 
activităţi economice este de 12 lei  
 ART. 268 alin (11) din Legea 343 / 2006 pentru modificarea si 
completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal 
 Taxa de viza reprezinta 50 % din cuantumul taxei prevazute la 
alin (1) şi anume 6 lei.  
 TERMENE DE PLATA : 
 Taxa de viza anuala a autorizatiilor pentru desfasurarea unor 
activitati economice aferenta anului fiscal 2014 se achita pana la data de 
31 decembrie 2013. 
 
 ART. 268 alin (2) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, 
modificata si completata  



Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 15 
lei. 
 
 ART. 268 alin (3) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, 
modificata si completata  
 Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 
este de 24 lei pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2 . 
 
 ART. 268 alin (4) din Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal, 
modificata si completata  
 Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător este în sumă 
de  
25 lei. 
 
 ART. 268 alin (5) Legea 343 / 2006 pentru modificarea si 
completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal si HG 1514 / 2006 
 Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind 
desfasurarea activitatii de alimentatie publica respectiv restaurante 
(COD CAEN – 5530) si baruri (COD CAEN– 5540) este de: 

- 100 lei . 
 

TERMENE DE PLATA: 
 Taxa de viza anuala a autorizatiilor pentru desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica aferenta anului fiscal 2014 se achita pana la data de 
31 decembrie 2013. 
 Art. 271 alin(4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificări şi completări ulterioare: 

 Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate – 1%. 

 
 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi 
publicitate 
Art. 271 alin (2) 
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate : 
Niveluri aplicabile in anul 2014 
 a) 25 lei/mp sau fracţiune de mp in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana 
deruleaza o activitate economica 
 b) 17 lei/mp sau fracţiune de mp in cazul oricarui panou,  sau structura de afisaj pentru 
reclama si publicitate 
 

Impozitul pe spectacole 



Art. 275 alin (2) 
___________________________________________________________________________ 
Manifestarea artistica sau activitatea 
distractiva :       Niveluri aplicabile in anul  
         2014 
         - lei / mp / zi – 
___________________________________________________________________________ 
a) in cazul videotecilor       0,2 
b) in cazul discotecilor       0,4 

 

 Art.279 alin(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal cu 

modificări şi completări ulterioare: 

 Taxa hotelieră în cotă de 1% din valoarea totală a cazării/tariful de 

cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se încasează de 

persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, odată cu 

luarea în evidenţă a persoanelor cazate; 
 

Sanctiuni 
 Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice, pentru anul 
2014 
Art.294 alin (3) 
 Contraventia prevazuta la alin 2 lit a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 279 lei 
 Contraventiile prevazute la alin 2 lit b)-d) se sanctioneaza cu amenda de la 279 lei la 696 
lei. 
Art.294 alin (4) 
 Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si 
gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole, constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 325 lei la 1578 lei. 
 Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice, pentru anul 
2014 
Art.294 alin(6) 
(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la 
alin(3) li (4) se majorează cu 300%, respectiv: 
 Contraventia prevazuta la alin 2 lit a) se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1116 lei 
 Contraventiile prevazute la alin 2 lit b)-d) se sanctioneaza cu amenda de la 1116 lei la 
2784 lei. 
 Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si 
gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole, constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1300 lei la 6312 lei. 

 
Taxele extrajudiciare de timbru 

___________________________________________________ 
Nr.         TAXA 

Crt.   Specificaţie                  (lei) 

 0    1       2 
__________________________________________________________________________________ 



C A P . I – Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel , altele decat cele eliberate de instante, 
Ministerul Justitiei, Parchetul de pe Langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de notarii publici, 
precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice 
__________________________________________________________________________________ 
1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale 
 şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, 
 care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice 
anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror 
 alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu 
 excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o 
altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare      2 
_________________________________________________________________________________  
2. Eliberarea certificatului de producator – punct abrogat prin art.  80 lit j) din OG 36 / 2002 privind 
impozitele si taxele locale 

3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, 
 pe cap de animal: 
 - pentru animale sub 2 ani      2 
 - pentru animale peste 2 ani      2 
__________________________________________________________________________________ 
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra 
 animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: 
 - pentru animale sub 2 ani      2 
 - pentru animale peste 2 ani     5  
__________________________________________________________________________________ 
5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală  - punct abrogat prin art.1 pct.144 din Legea 174/2004 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală     
__________________________________________________________________________________ 
6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor  
certificate medicale folosite în justiţie      2 

7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar    2 
__________________________________________________________________________________ 
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării  
numelui şi a sexului        15 

9. Înregistrare, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei  2 
__________________________________________________________________________________ 
10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor 
 de stare civilă întocmite de autorităţile străine     2 

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

12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute,  
sustrase, distruse sau deteriorate       2 

 
C A P . II – Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor 
în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit 
1. Acte de identitate: 
a) eliberarea sau preschimbarea cartilor de identitate (inclusiv a celor  
provizorii, şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea 
 cartilor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii  
legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie) 5 
b)înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a 
 reşedinţei – abrogat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.70/2009     
c)viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini  
şi ale persoanelor fără cetăţenie      6 
d)eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi  



legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate – abrogat prin Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.70/2009    

2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din 
Registrul permanent de evidenţă a populaţiei – abrogat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.70/2009 
 
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare    3 
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit     2 
C A P. III – Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii 
permiselor de conducere 
1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit a şcoală de conducători de 
autovehicule:          x 
a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din  
categoriile şi subcategoriile  A1, A, B, B1. B+E      6  
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A - abrogat prin 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.70/2009 
 
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia 
dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E - abrogat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.70/2009 
 
d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia 
dintre categoriile sau subcategoriile C1, C, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb, Tv  28 
 
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia 
dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv - abrogat prin Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.70/2009 
 
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, 
D+E      -  abrogat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.70/2009 
 
2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de  
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat precum şi a persoanelor 
 care au fost respunse de trei ori de la examenul pentru obţinerea aceleaiaşi  
catergorii a permisului de conducere, precum şi a persoanelor care nu au absolvit 
 o şcoală de conducători de autovehicole cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E  84 
 
3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de  
conducere pentru categoriile cuprinse în permisul anulat  - abrogat prin Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.70/2009 
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori de la 
 examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere - abrogat prin Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr.70/2009 
 
CAP. IV – Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie 
şi autorizare de circulaţei pentru probe 
1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: 
a) autovehicule şi remorci cu masa totală autorizată de până la 3500 kg inclusiv   60 
b) autovehicule şi remorci cu masa totală autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3500 kg 
inclusiv     - abrogat prin ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.70/2009 
c) autovehicule şi remorci cu masa totală autorizată mai mare de 3500 kg   145 
2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate 
permanent sau temporar          9 
3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor   414 
Cap.IV¹ - Taxe pentru furnizare date 
1. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din 



 registrul Naţional de Evidenţă a persoanelor precum şi din registrul Naţional de  
Evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele  
judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permielor de conducere şi  
certificatelor de înmatriculare        5 
 
Cap V - Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii 
fondului funciar nr. 18/1991  cu modificările şi completările ulterioare 
1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite 
 în baza Legii fondului funciar nr,18/1991, republicată, cu modificările şi  
completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere   15 
 
1) Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 105 / 2004 privind unele masuri pentru eliberarea si 
inmanarea titlurilorde proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei 
Partea I nr. 1097 din 24 noiembrie 2004,aprobata prin Legea nr. 34 / 2005, in scopul finalizarii eliberarii titlurilor de 
proprietate, de la data de 24 noiembrie 2004, eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 
agricole si forestiere se fac gratuit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


