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T A B L O U L 
cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile  impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizeaz ă 

sau se ajusteaz ă, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Domne ști,  
în limitele și în condi țiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Cod ul fiscal  

 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal � Titlul IX – Impozite și taxe locale  
CAPITOLUL  II  

  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 
Art. 457 alin. (1)  COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2018 
COTELE PROPUSE  PENTRU ANUL 2019 

0,14% 0,14% 
Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         - lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL PENTRU ANUL 2018 

VALORILE  PROPUSE   PENTRU ANUL 
2019 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 
Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 
încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic și/sau chimic 

 
1.000 

 
600 

 
1.013 

 
608 

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic și/sau chimic  

 
300 

 
200 

 
304 

 
203 

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

 
200 

 
175 

 
203 

 
177 

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

 
125 

 
75 

 
127 

 
76 

E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă 
încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, 
utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-
ar aplica clădirii 

75% din suma care s-
ar aplica clădirii 

75% din suma care s-
ar aplica clădirii 

75% din suma care s-
ar aplica clădirii 

ANEXA 1 
la Hot ărârea Consiliului Local nr. ....../21.12.2018 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019  
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F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă 
încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă, 
utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-
ar aplica clădirii 

50% din suma care s-
ar aplica clădirii 

50% din suma care s-
ar aplica clădirii 

50% din suma care s-
ar aplica clădirii 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018 COTELE  PROPUSE    PENTRU ANUL 2019 

Art. 458 alin. (1)                                    0,85% 0,85% 
Art. 460 alin. (1)                                    0,12% 0,12% 
Art. 460 alin. (2)                                                                        1,3% 1,3% 
Art. 462 alin. (2)                                                                        10% 10% 

 
 

a) CAPITOLUL  III   
b)  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2) * )                                                                                                                                                                                                     - lei/ha  
Zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL  2018 NIVELURILE PROPUSE  PENTRU ANUL 2019 
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A - - - - 978 782 - - - - 991 792 
B - - - - 782 640 - - - - 792 648 
C - - - - 640 498 - - - - 648 504 
D - - - - 491 210 - - - - 497 213 
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 Art. 465 alin. (4)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2018 

                              NIVELURILE PROPUSE  
PENTRU ANUL 2019     

A B C D 

RANG IV  
 RANG V 

A B A B 

1. Teren arabil 28 21 19 15 28 21 19 15 
2. Pășune 21 19 15 13 21 19 15 13 
3. Fâneață 21 19 15 13 21 19 15 13 
4. Vie 46 35 28 19 47 35 28 19 
5. Livadă 53 46 35 28 54 47 35 28 

6. 
Pădure sau alt teren cu 
vegetație forestieră 28 21 19 15 28 21 19 15 

7. Teren cu ape 15 13 8 0 15 13 8 0 
8. Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 
9. Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
Sumele prevăzute la art. 465 alin. (4) se stabilește coeficientul 
de corecție corespunzător prevăzut în următorul tabel: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rangul localității Coeficientul de corecție 
IV 1.1 
V 1.0 
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Art. 465 alin.  (7)                                                                                                                                                                                     - lei/ha - 
         

Categoria de folosință 
NIVELURILE  STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE PROPUSE  
PENTRU ANUL 2019 

1. Teren cu construcții 31 31 
2. Teren arabil 50 51 
3. Pășune 28 28 
4. Fâneață 28 28 
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 55 56 
5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 
6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 56 57 
6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 
7. Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 16 16 
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0 0 
8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 6 
8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 34 
9. Drumuri și căi ferate 0 0 
10. Teren neproductiv 0 0 

Art. 467 alin. (2)                                    
COTELE STABILITE  PRIN CODUL FISCAL PENTRU 

ANUL 2018 
COTELE  PROPUSE PENTRU ANUL 2019 

10% 10% 
 
 

Zona 
Sumele prevăzute la art. 465 alin. (4) se stabilește coeficientul de 

corecție corespunzător prevăzut în următorul tabel: 

  

Rangul localitații 

IV V 

A 1,1 1,05 

B 1,05 1 

C 1 0,95 

D 0,95 0,9 
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CAPITOLUL IV   
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2)       

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE PROPUSE  PENTRU 
ANUL 2019   

lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau frac țiune din aceasta)  

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 8                     8 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 
1.600 cm3 9                     9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 
inclusiv 18 18 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 
inclusiv 72 73 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 
inclusiv 144 146 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 294 
7 Autobuze, autocare, microbuze 24 24 
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă 

autorizată de până la 12 tone, inclusiv 30 30 
9 Tractoare înmatriculate 18 18 

II. Vehicule înregistrate 
 NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 

FISCAL PENTRU ANUL 2018 
NIVELURILE PROPUSE  PENTRU 

ANUL 2019     
1 Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4                       4 
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6                             6 
2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 150 lei/an 152lei/an 

 * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta 

Art. 470 alin. (3)  
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU  

ANUL 2018 
              COTELE  PROPUSE PENTRU ANUL 2019 

50%  50% 
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Art. 470 alin. (5)       
 

 
Numărul de axe și greutatea brută încărcată 

maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2019  

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 
Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 0 144 
 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 144 400 
 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 400 562 
 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1257 562 1273 
 5 Masa de cel puțin 18 tone 555 1257 562 1273 
II 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 144 251 
 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 251 516 
 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 516 670 
 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1019 670 1032 
 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1583 1032 1604 
 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1019 1583 1032 1604 
 7 Masa de cel puțin 26 tone 1019 1583 1032 1604 
III 4 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 670 679 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1046 679 1060 
 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1046 1661 1060 1683 
 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1661 2464 1683 2496 
 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1661 2464 1683 2496 
 6 Masa de cel puțin 32 tone 1661 2464 1683 2496 
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Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2019    

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

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

echivalentele recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

echivalentele recunoscute, 
majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate 

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 64 0 65 
 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 65 149 
 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 149 348 
 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 348 451 
 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 451 813 
 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1408 813 1426 
 9 Masa de cel puțin 28 tone 803 1408 813 1426 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 140 325 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 325 535 
 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 535 785 
 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 785 948 
 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1537 948 1557 
 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1537 2133 1557 2161 
 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 3239 2161 3281 
 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2133 3239 2161 3281 
 9 Masa de cel puțin 38 tone 2133 3239 2161 3281 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1698 2363 1720 2394 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2363 3211 2394 3253 
 3 Masa de cel puțin 40 tone 2363 3211 2394 3253 
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1500 2083 1520 2110 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2083 2881 2110 2918 
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 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2881 4262 2918 4317 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 2881 4262 2918 4317 
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1032 864 1045 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1032 1542 1045 1562 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1542 2454 1562 2486 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 1542 2454 1562 2486 

 
Art. 470  alin. (7)           Remorci, semiremorci sau rulote care nu face parte dintr -o combina ție de autovehicule prev ăzute la alin. (6)  

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE  
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2019 

NIVELURILE PROPUSE 
PENTRU ANUL 2019  

impozit - lei - impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  52 53 
d. Peste 5 tone 64 65 
Art. 470 alin. (8)                                                                     Mijloace de tra nsport pe ap ă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 21 21 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 57 
3. Bărci cu motor 210 213 
4. Nave de sport și agrement 560 567 
5. Scutere de apă 210 213 
6. Remorchere și împingătoare: x x 
a) până la 500 CP, inclusiv 559 566 
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 909 921 
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1.398 1416 
d) peste 4000 CP 2.237 2266 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 182 184 
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: x x 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182 184 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 280 284 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490 496 

Art. 472 alin. (2)                                                              
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 

2019 COTELE   PROPUSE PENTRU ANUL 2019 

10% 10% 
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CAPITOLUL V  
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM,  A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A 

ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII 
Art. 474 alin. (2)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru 
o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită 
conform alin. (1) 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

NIVELURILE PROPUSE  
  PENTRU ANUL 2019   

RURAL 
alin. 1 alin. 2 - lei - 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism 
a) până la 150 m² inclusiv 5 - 6 2,5- 3 3 
b) între 151 și 250 m² inclusiv 6 - 7 3 – 3,5 3 
c) între 251 și 500 m² inclusiv 7 - 9 3,5 – 4,5 4 
d) între 501 și 750 m² inclusiv 9 - 12 4,5 – 6 5 
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 12 - 14 6 - 7 6 

f) peste 1.000 m² 

14 + 0,01 lei/m2, 
pentru fiecare m2 
care depășește 

1.000 m2 

14 + 0,01 lei/m2, 
pentru fiecare m2 
care depășește 

1.000 m2 

8+0,005 lei/m2, pentru 
fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2 

Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către 
comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către 
primari sau de structurile de specialitate din cadrul 
consiliului județean se stabilește de consiliul local  

0 - 15 

 
 

15 

Art. 474 alin. (10)   
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări 0 - 15 8          

Art. 474 alin. (14)  
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, 
containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și 
panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în 
spațiile publice 

0 - 8 8 

Art. 474 alin. (15)  
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de 
racorduri și branșamente 

0 - 13 13 

Art. 474 alin. (16)  
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 
stradală și adresă 

0 - 9 9 

Art. 474 alin. (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale. 
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Art. 474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă 
este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții. 
Art. 474 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alin. 
(5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente. 
Art. 474 alin. (7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) și (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcție 
se aplică următoarele reguli: 

a) taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită autorizația 
și se plătește înainte de emiterea acesteia; 

b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică decât valoarea 
impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457 ;  

c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care 
expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație privind valoarea 
lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale; 

d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea lucrărilor de 
construcții, compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale are obligația de a stabili taxa 
datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție; 

e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorității administrației 
publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferență de taxă datorată de către 
persoana care a primit autorizația sau orice diferență de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administrației 
publice locale. 
Art. 474 alin. (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale. 
Art. 474 alin. (9) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 
0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate. 
Art. 474 alin. (12) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea 
realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de organizare de șantier. 
Art. 474 alin. (13) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori 
campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție. 
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Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de 
funcționare 

0 - 20 20 

Art. 475 alin. (2)   
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, 
respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol 

0 - 80 
81 

 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației 
privind desfășurarea activității de alimentație publică 
pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv 

până la 4.000 lei 2026 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației 
privind desfășurarea activității de alimentație publică 
pentru o suprafață mai mare de 500 m2 

până la 8.000 lei 4052 

 
CAPITOLUL VI  

 TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAM Ă ȘI PUBLICITATE 
Art. 477 alin. (5)  
 
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

COTELE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

PENTRU ANUL 2018 

COTELE PROPUSE 
PENTRU ANUL 2019 

3% 3% 
Art. 478 alin. (2)  
 
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE PROPUSE  
PENTRU ANUL 2019 

- lei/m2 sau fracțiune de m2 - - lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică  32 32 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj 
pentru reclamă și publicitate  23 23 

 
CAPITOLUL VII  

 IMPOZITUL PE SPECTACOLE  
Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL PENTRU ANUL 2018 

COTELE PROPUSE 
 PENTRU ANUL 2019 

a) în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert 
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la 
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă 
sau internațională 

2% 
 

2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 5% 5% 
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CAPITOLUL VIII  
 TAXE SPECIALE 

Art. 484  
Taxe speciale 

                                                                        NIVELURILE PROPUSE 
                                                                          PENTRU ANUL 2019  

 
Conform art. 484   alin (1) si (3)   din Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind  Codul  Fiscal, publicată  în Monitorul   Oficial  nr. 688 din 
10 septembrie 2015, pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice  şi  juridice, consiliile locale, pot  
adopta taxe  speciale, care se încasează numai de la persoanele fizice  şi  juridice care beneficiază de serviciile oferite  de instituţia sau 
serviciul public de interes local. 

1. Taxa  specială pentru servicii de xerocopiat, multiplicat 

Se instituie: 

  a) taxa specială pentru servicii de xerocopiat, multiplicat  acte necesare populaţiei , realizate în cadrul Primăriei Domnesti în sumă de 0,50 
leu/pagină  format A4 si  de 1,00 format A3. 

  b) taxa specială pentru servicii de xerocopiat acte din arhiva Primăriei Domnesti solicitate de persoane fizice şi  juridice   în sumă de  3  
lei/pagină. 

 Plata acestei taxe se face  anticipat, iar sumele obţinute din aceste taxe vor fi utilizate pentru achiziţionarea de material specific activităţii 
de multiplicare şi  întreţinere a aparaturii. 

2.  Taxa specială de comunicare, la cererea terţelor  persoane fizice/juridice, a situaţiei privind patrimoniul şi /sau obligaţiile de plată ale 
contribuabililor înregistraţi în evidenţele fiscale ale Biroului de Impunere si Incasare Impozite si Taxe  . 

Se  instituie taxa specială de comunicare, la cererea terţelor  persoane fizice/juridice, a situaţiei privind patrimoniul şi /sau obligaţiile de 
plată ale contribuabililor înregistraţi în evidenţele fiscale ale Biroului de Impunere și Incasare Impozite și Taxe şi este în sumă de : 
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CAPITOLUL IX  

ALTE TAXE LOCALE  

 NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE PROPUSE  
PENTRU ANUL 2019 

Art. 486 alin. (1) � Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea. Sunt prevăzute în anexa A 

Art. 486 alin. (2) �Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care 
folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu 
impact asupra mediului înconjurător. 

Sunt prevăzute în anexa A 

Art. 486 alin. (4) � Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe 
cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului 
local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare*. 

500  500 

Art. 486 alin. (5) � Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri.  32 32 

 

Art. 484  
Taxe speciale 

 
Nr. crt. Denumire document Pentru persoane fizice Pentru persoane juridice 

 
1 

Adeverință privind 
obligațiile datorate 

bugetului local 

 
5 lei 

 
20 lei 

 
2 

Situația privind bunurile cu 
care contribualilul 

figurează în evidențele 
organului fiscal 

 
10 lei 

 
50 lei 

 
Informaţiile cu caracter fiscal se comunică  în condiţiile Legii nr. 207/2015, privind Codul de Procedură  Fiscală. 

Taxa nu se datorează de către instituţiile publice. 

Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea cererii, iar veniturile realizate vor fi utilizate  de către Biroul de Impunere si Incasare 
Taxe si Impozite  pentru dotări ( tehnică de calcul, birotică, investiţii, reparaţii  şi  igienizare birouri ale Birolui de Impunere si Incasare Taxe 
si Impozite  ) 

Prezenta constituie  regulament conform prevederilor Legii nr. 227/2015  privind  Codul  Fiscal şi a Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice  locale, cu modificările şi  completările ulterioare. 
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CAPITOLUL X  
 ALTE DISPOZIȚII COMUNE 

Art. 489 alin. (1) și (3) � Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesit ățile bugetare sunt prev ăzute în anexa C.  
 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  

 LEGEA 227/2015 
COTELE PROPUSE  

 PENTRU ANUL 2019 

Art. 489 alin. (2) 
„(2) Cotele adiționale … nu pot fi mai mari de 
50% față de nivelurile maxime stabilite în 
prezentul titlu.” 

0% - 50% 10% 

Impozitul pe clădire rezidențială- persoană 
fizică Art. 457 alin. (2) 0% - 50% 10% 

Impozitul pe clădire nerezidențială- persoană 
fizică Art. 458 0% - 50% 10% 

Impozitul pe clădire cu destinație mixtă- 
persoană fizică Art. 459 0% - 50% 10% 

Impozitului/Taxei – persoane juridice Art. 460 0% - 50% 10% 
Impozit pe teren intravilan Art. 465 alin. (4) 0% - 50% 10% 
Impozit pe teren extravilan Art. 465 alin. (7) 0% - 50% 10% 
Impozit pe mijloace de transport prevăzute la 
art. 470 alin(2)(5)(6)(7) 0% - 50% 10% 
NOTĂ: Cotele adi ționale stabilite se aplic ă asupra nivelurilor care stau la baza determin ării impozitelor și taxelor locale d atorate, fie c ă niveluri le respective sunt exprimate în lei sau în cote pro centuale.  

 
CAPITOLUL  XI  

 SANCȚIUNI 
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2) � 

LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL LEGEA 227/2015 

NIVELURILE PROPUSE 
PENTRU ANUL 2019 

- lei - - lei - 
� lit. a) se sancționează cu amendă 70 – 279 70 - 279 
� lit. b) se sancționează cu amendă 279 – 696 279 - 696 
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă. 

325 – 1578 325 - 1578 

 (41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute 
la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data 
solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă  

500 – 2500 500 - 2500 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDIC E 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%. � � � 
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(8) Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare 

 
 
 

CAPITOLUL  IX  
 ALTE TAXE LOCALE 

Anexa A 

 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE PROPUSE 
 PENTRU ANUL 2019 

- lei/mp/zi - - lei/mp/zi - 

 
 
Art. 486 Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice  

A. pentru utilizarea temporară a locurilor publice: A. pentru utilizarea temporară a locurilor publice: 

1. Tonete  pentru  vânzarea  de  
produse ( cu excepţia  florilor ) 

3 1. Tonete  pentru  vânzarea  de  
produse ( cu excepţia  florilor ) 

3 

2. Stative specifice produselor 
comercializate în unitate 

3 2. Stative specifice produselor 
comercializate în unitate 

3 

3. Comercializarea în exclusivitate 
de cărţi, reviste, ziare 

1 3. Comercializarea în exclusivitate 
de cărţi, reviste, ziare 

1 

4. Ocupare loc public pentru 
depozitare de diverse materiale 

1 4. Ocupare loc public pentru 
depozitare de diverse materiale 

1 

5. Ocupare loc public pentru 
confecţionare de produse 

1 5. Ocupare loc public pentru 
confecţionare de produse 

1 

6. Ocupare loc public pentru 
amplasare mijloace de publicitate 

1 6. Ocupare loc public pentru 
amplasare mijloace de publicitate 

1 

7. Acţiuni promoţionale, prezentare 
produse, amplasare podium 

 
3 

7. Acţiuni promoţionale, 
prezentare produse, amplasare 
podium 

 
3 

8. Prestări servicii diferite 1 8. Prestări servicii diferite 1 
9. Comercializare  flori şi ocuparea 
domeniului public pentru diverse 
ocazii (vânzare de mărţişoare, 
felicitări de sărbătoare, pepeni, e.t.c. 
) 

 
 

5 

9. Comercializare  flori şi ocuparea 
domeniului public pentru diverse 
ocazii (vânzare de mărţişoare, 
felicitări de sărbătoare, pepeni, 
e.t.c. ) 

 
 

5 

10. Alte  activităţi cultural-sportive, 
distracţii populare, circuri, menajerii 
şi altele asemenea 

 
1 

10. Alte  activităţi cultural-sportive, 
distracţii populare, circuri, 
menajerii şi altele asemenea 

 
1 

B. Taxe pentru autorizarea comerțului stradal și a 
unităților comerciale și de prestări servicii ce 
funcționează pe domeniul public și privat al comunei 

B. Taxe pentru autorizarea comerțului stradal și a 
unităților comerciale și de prestări servicii ce 
funcționează pe domeniul public și privat al comunei 

1. pentru societățile comerciale; 
 

50 lei/an 1. pentru societățile comerciale; 
 

50 lei/an 

2.pentru persoanele fizice și 
asociații familiale; 

 
30 lei/an  

2. pentru persoanele fizice și 
asociații familiale; 

 
30 lei/an  
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3. taxa pt. autorizarea structurilor de 
vânzare și de aprobare a orarului de 
funcționare și viza anuală a 
acestora; 

50 lei/an 

3. taxa pt. autorizarea structurilor 
de vânzare și de aprobare a 
orarului de funcționare și viza 
anuală a acestora; 

50 lei/an 

4.taxa placuță telefoanelor 
consumatorului; 5 lei/an 4.taxa placuță telefoanelor 

consumatorului; 5 lei/an 

5. taxa ecuson ( cu datele de  
identificare a  agentului economic); 
 

2 lei/an 
5. taxa ecuson ( cu datele de  
identificare a  agentului economic); 
 

2 lei/an 

6. taxa ecuson ( cu datele de  
identificare a  vânzătorilor); 
 

        2 lei/an 
6. taxa ecuson ( cu datele de  
identificare a  vânzătorilor); 
 

2 lei/an 

7. taxa atestare administrator; 
 10 lei/pers. 7. taxa atestare administrator; 

 10 lei/pers. 

8. taxa eliberare aviz mediu; 
 

 20 lei/ pct. 
lucru 

8. taxa eliberare aviz mediu; 
 

20 lei/ pct. 
lucru 

9. eliberare dovada afișare anunț 
privind solicitarea autorizației de 
mediu. 

20 lei 
9. eliberare dovada afișare anunț 
privind solicitarea autorizației de 
mediu. 

20 lei 

 
 
 
 
 
Art. 486 Se instituie taxă anuală pentru eliberarea unor 
autorizații pentru desfășurarea  unei activități economice 

1. Pentru meseriași și 
cărăuși* 13 1. Pentru meseriași și 

cărăuși* 
13 

 
2. pentru cazane de fabricat rachiu 19 2. pentru cazane de fabricat rachiu 19 
3. pentru liber profesioniști** 31 3. pentru liber profesioniști** 31 
4. pentru mori, prese de ulei și 
darace 61 4. pentru mori, prese de ulei și 

darace 61 

5. pentru activități de proiectare 67 5. pentru activități de proiectare 67 
6. pentru alte activități prevazute 
mai sus*** 

67 6. pentru alte activități prevazute 
mai sus*** 

67 
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*- prin “meseriaşi  şi  cărăuşi “în sensul prezentei se  definesc:  persoanele  fizice autorizate  potrivit  legii să  
desfăşoare activităţi pe bază de liberă iniţiativă    cum  ar  fi:   lăcătuşi, mecanici, strungari, electricieni, sudori,   
croitori,  dulgheri, dogari, cărăuşi, mici  comercianţi, vânzători  ambulanţi, geamgii, fotografi, tapiţeri, vopsitori, 
prestatori de alte servicii.  

**- prin “liber  profesionişti“ se definesc: persoane  fizice care realizează,  în  condiţiile  legii, venituri din 
practicarea unei profesii libere autorizate, în  mod  individual sau  în diverse forme de asociere ( medici, 
profesori, ingineri, economişti, avocaţi, notari publici, subingineri, tehnicieni, contabili, asistenţi  medicali, 
traducători, dactilografe, agenţi şi consultanţi de asigurări); 

***-  persoanele fizice  autorizate potrivit  legii să desfăşoare activităţi  neprevăzute expres  mai  sus, sau  care 
au  fost  autorizate pentru  mai  multe  activităţi, precum  şi asociaţiile  familial  care desfăşoară  activităţile 
prevăzute  sau  neprevăzute  mai  sus. 

Valoarea  prevăzută  la punctul “6” din anexă  nu poate să  depăşească, în cazul  mai  multor  activităţi, 
valoarea  însumată  rezultată  din  activităţi  individuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 486 Se instituie taxe pentru buna desfășurare a 
activității compartimentului de  Stare Civilă 

1.Taxă pentru transcrierea  în 
registrele de stare civilă  române a 
actelor de stare civilă înregistrate în 
străinătate 

 

50 

1.Taxă pentru transcrierea  în 
registrele de stare civilă  române a 
actelor de stare civilă înregistrate în 
străinătate 

 

50 

2.Taxa pentru eliberare dovezii 
căsătorie pentru străinătate și 
adeverințe privind componența 
familiei. 

 

50 

2. Taxa pentru eliberare dovezii 
căsătorie pentru străinătate și 
adeverințe privind componența 
familiei. 

 

50 

3. Taxa pentru eliberarea dovezilor 
privind înregistrăile de naștere, 
căsătorie, deces din registrele de 
stare civilă.   

 

10 

3. Taxa pentru eliberarea dovezilor 
privind înregistrăile de naștere, 
căsătorie, deces din registrele de 
stare civilă.   

 

10 

4. Taxa pentru înscrierea numelui 
de familie (prenumelui) cu noua 
ortografie a limbii materne 

 

20 

4. Taxa pentru înscrierea numelui 
de familie (prenumelui) cu noua 
ortografie a limbii materne 

 

20 

5. Taxa pentru eliberarea 
certificatului de naștere, căsătorie la 
cerere (prima eliberare, furt, 
pierdere, deteriorare). 

 

10 

5. Taxa pentru eliberarea 
certificatului de naștere, căsătorie la 
cerere (prima eliberare, furt, 
pierdere, deteriorare). 

 

10 

6. Taxa pentru eliberarea 
certificatului de deces în urma, 
pierderii, furtului sau distrugerii) 

 

10 

6. Taxa pentru eliberarea 
certificatului de deces în urma, 
pierderii, furtului sau distrugerii) 

 

10 
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Art. 486 Se constituie taxă pentru buna desfășurare a 
activității Serviciului Public Comunitar Local de Evidență 
a Persoanelor Domnești 

Contravaloarea cărții de 
identitate 

 
7 

Contravaloarea cărții de 
identitate 

7 

Contravaloarea cărții de 
identitate provizorie 

 
1 

Contravaloarea cărții de 
identitate provizorie 

1 

Furnizare date cu caracter 
personal 

 
1 

Furnizare date cu caracter 
personal 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 486 Se constituie taxă referitoare la activitatea de 
transport în regim de taxi și în regim de închiriere pe raza 
comunei Domnești  
 

Taxă eliberare autorizaţie de 
transport 

330 Taxă eliberare autorizaţie de 
transport 

330 

Taxă eliberare autorizaţie taxi 330 Taxă eliberare autorizaţie taxi 330 

Taxă viză autorizaţie de 
transport 

330 Taxă viză autorizaţie de 
transport 

330 

Taxă viză autorizaţie de taxi 330 Taxă viză autorizaţie de taxi 330 

Taxă anuală acces 
autoturism în locurile de 
aşteptare 

330 Taxă anuală acces 
autoturism în locurile de 
aşteptare 

330 

Taxă pentru înlocuirea unui 
autovehicul 

330 Taxă pentru înlocuirea unui 
autovehicul 

330 

Taxă pentru eliberarea 
duplicat autorizaţie transport 

330 Taxă pentru eliberarea 
duplicat autorizaţie transport 

330 

Taxă eliberare duplicat 
autorizaţie taxi 

330 Taxă eliberare duplicat 
autorizaţie taxi 

330 

Taxă viză listă tarife 
practicate de transportator 

330 Taxă viză listă tarife 
practicate de transportator 

330 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eliberare, viza si monitorizare 
anuala autorizatie de 
transport 

50 Eliberare, viza si monitorizare 
anuala autorizatie de 
transport 

50 

Eliberare, viza si monitorizare 
copie conforma a  autorizatiei 
de transport  

50 Eliberare, viza si monitorizare 
copie conforma a  autorizatiei 
de transport 

50 
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Art. 486 se constituie taxă referitoare la activitatea de 
transport public local 

Modificare  autorizatie de 
transport sau copie conforma 

30 Modificare  autorizatie de 
transport sau copie conforma 

30 

Prelungirea  autorizatiei de 
transport sau copie conforma  

30 Prelungirea  autorizatiei de 
transport sau copie conforma 

30 

Eliberare viza si monitorizare 
licenta de traseu pentru 
transport persoane prin curse 
regulate sau speciale 

50 Eliberare viza si monitorizare 
licenta de traseu pentru 
transport persoane prin curse 
regulate sau speciale 

50 

Taxa pentru folosirea statiilor amenajate si 
neamenajate situate pe domeniul public de 
imbarcare si debarcare calatori, microbuze, 
autobuze. 

Taxa pentru folosirea statiilor amenajate si 
neamenajate situate pe domeniul public de 
imbarcare si debarcare calatori, microbuze, 
autobuze. 

pentru autovehicule cu 
capacitate de 5-9 locuri 

50 pentru autovehicule cu 
capacitate de 5-9 locuri 

50 

pentru autovehicule cu 
capacitate de 10-22 locuri 

50 pentru autovehicule cu 
capacitate de 10-22 locuri 

50 

pentru autovehicule cu 
capacitate de peste 22 locuri 

50 pentru autovehicule cu 
capacitate de peste 22 locuri 

50 

 
 
Art. 486 se constituie taxă referitoare la taxa de 
înregistrare pentru vehicule 

tracțiune animala 15 tracțiune animala 15 

mopede 25 mopede 25 

pentru toate celelalte 
categorii de vehicule 

35 pentru toate celelalte 
categorii de vehicule 

35 

Art. 486 se constituie taxă referitoare la taxă eliberare 
certificat de înregistrare 

25 25 

 


