
!
ROMANIA'
JUDETUL'ILFOV'
COMUNA'DOMNESTI'
CONSILIUL'LOCAL'DOMNESTI'
'
'

HOTARAREA'Nr.'3'
din''04.01.2013'

privind'stabilirea'impozitelor'si'taxelor'locale'
pentru'anul'2013'la'nivelul'comunei'Domnesti'

!
!

Consiliul'Local'Domnesti,'intrunit'in'sedinta'extraordinara'la'data'de'04.01.2013'
!

Avand'in'vedere:'
• Proiectul!de!hotărâre!initiat!de!primarul!comunei!Domnesti;!
• Raportul!Serviciului)Buget,) finan1e,) impozite) şi) taxe!nr.14601!din!28.12.2012!prin!care!se!

propune! actualizarea! nivelurilor! impozitelor! si! taxelor! locale! pentru! anul! 2013,! în!
conformitate!cu!recentele!reglementări!legale!

• Nota! de! fundamentare! a! Serviciului) Buget,) finan1e,) impozite) şi) taxe! nr.14602! din!!
28.12.2012!prin! care! se!propun!nivelurile! impozitelor! si! taxelor! locale!pentru!anul!2013,!
stabilite!prin:!

o ConstituJia!României!K!art.56;!
o Legea! nr.571/2003! privind! Codul! Fiscal,! Titlul! IX! –! Impozite! si! Taxe! Locale,! cu!

modificările!şi!completările!ulterioare;!
o HG! nr.44/2004! pentru! aprobarea! Normelor! metodologice! de! aplicare! a! Legii!

nr.571/2003,!cu!modificările!şi!completările!ulterioare;!
o HG!nr.1309/28.12.2012! privind! nivelurile! pentru! valorile! impozabile,! impozitele! şi!

taxele!locale!şi!alte!taxe!asimilate!acestora,!precum!şi!amenzile!aplicabile!începând!
cu!anul!2013;!

o HG! nr.1697/17.12.2008! privind! aprobarea! nivelului! impozitului! pe! mijloacele! de!
transport!prevăzute!la!art.263!alin.(4)!şi!(5)!din!Legea!571/2003!privind!Codul!Fiscal.!

• Avizul!favorabil!al!Comisiilor!de!specialitate;!
• Legea!nr.273/2006!privind!finanJele!publice!locale!cu!modificări!şi!completări!ulterioare;!

!
!

În!temeiul!art.!36!alin.(1),!alin.(4)!lit.c)!şi!art.45!alin.(1)!şi!(2)!lit.c)!din!Legea!administraJiei!
publice!locale!nr.215/2001,!republicată,!cu!modificările!şi!completările!ulterioare;!
!

H''O''T''Ă''R''Ă''Ş''T''E':'
!
!

Art.1' Se!aprobă!impozitele!şi!taxele!locale!pentru!anul!2013,!aplicabile!la!nivelul!comunei!
Domnesti,!conform!Anexelor!1K14!parte!integrantă!din!prezenta!hotărâre.!

!
Art.2' Pentru!calcularea!impozitelor!si!taxelor!pe!terenurile!situate!in!intravilan,!conform!

art.258!alin.(2)!si!alin.(4)!din!Legea!nr.571/2003!privind!Codul!Fiscal,!cu!modificările!



şi!completările!ulterioare,! la!nivelul!comunei!se!stabilesc!zona!si! rangul!dupa!cum!
urmeaza:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K!satul!Domnesti!–!zona!A,!rangul!IV.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K!satul!Teghes!!!!!!–!zona!A,!rangul!V.!!
!

Art.3' Pentru!calcularea!impozitelor!si!taxelor!pe!terenurile!situate!in!extravilan,!conform!
art.258! alin.(6)! din! Legea! nr.571/2003! privind! Codul! Fiscal,! cu! modificările! şi!
completările! ulterioare,! la! nivelul! comunei! se! stabilesc! zona! si! rangul! dupa! cum!
urmeaza:!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K!satul!Domnesti!–!zona!A,!rangul!IV.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K!satul!Teghes!!!!!–!zona!A,!rangul!V.!!
!

Art.4' Prezenta!hotărâre!are!caracter!normativ.!

Art.5' Primarul!comunei!Domneşti,!prin!aparatul!de!specialitate,!vor!aduce! la! indeplinire!
prevederile!prezentei!hotărâri.!

!

!
!
'''''''''''''''''''''Preşedinte'de'şedinRă,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Contrasemnează,'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Vasile!Florea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/Secretar,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Zanfir!Maria!
!
!
!
Nr.!3!
Adoptată!în!şedinJa!din!04.01.2013!
Cu!un!nr.!de!__15__!voturi!
Din!nr.total!de!__15__!consilieri!prezenJi!
15!consilieri!în!funcJie!
'
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28.12.2012!prin! care! se!propun!nivelurile! impozitelor! si! taxelor! locale!pentru!anul!2013,!
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modificările!şi!completările!ulterioare;!
o HG! nr.44/2004! pentru! aprobarea! Normelor! metodologice! de! aplicare! a! Legii!

nr.571/2003,!cu!modificările!şi!completările!ulterioare;!
o HG!nr.1309/28.12.2012! privind! nivelurile! pentru! valorile! impozabile,! impozitele! şi!

taxele!locale!şi!alte!taxe!asimilate!acestora,!precum!şi!amenzile!aplicabile!începând!
cu!anul!2013;!

o HG! nr.1697/17.12.2008! privind! aprobarea! nivelului! impozitului! pe! mijloacele! de!
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!
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!
Art.2' Pentru!calcularea!impozitelor!si!taxelor!pe!terenurile!situate!in!intravilan,!conform!
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şi!completările!ulterioare,! la!nivelul!comunei!se!stabilesc!zona!si! rangul!dupa!cum!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K!satul!Domnesti!–!zona!A,!rangul!IV.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K!satul!Teghes!!!!!!–!zona!A,!rangul!V.!!
!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!K!satul!Teghes!!!!!–!zona!A,!rangul!V.!!
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!

!
!

!
                 Preşedinte'de'şedinRă,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Vizat'de'legalitate,'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Vasile!Florea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!/Secretar,!
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!
!
!
!
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Cu!un!nr.!de!__15__!voturi!
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ROMANIA 
JUDETUL ILFOV 
PRIMARIA COMUNA DOMNESTI 
COMPARTIMENTUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE 
Nr.inreg. 14602  din  28.12.2012 
 
 

 Nota de fundamentare 
 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 

 la nivelul comunei Domnesti, 
 
În aplicarea prevederilor: 

• Constituţia României-art.56; 
• Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal,Titlul IX – Impozite  şi Taxe Locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

• HG nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

• HG nr.1309/28.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 
2013; 

• HG nr.1697/17.12.2008 privind aprobarea nivelului impozitului pe mijloacele de transport 
prevăzute la art.263 alin.(4) şi (5) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal. 

• Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificări şi completări ulterioare; 
• Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 
propunem spre analiză şi aprobare următoarele aspecte privind stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2013: 
  

Avand în vedere recentele reglementări legale privind impozitele şi taxele locale, respectiv 
HG nr.1309/28.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi 
alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, se propune 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 la nivelurile impuse de legislaţia în 
vigoare, aplicabilă începând cu 01 ianuarie 2013. 

 
Prezentăm mai jos, în Anexele 1-14, care fac parte integrantă din prezenta notă de 

fundamentare, impozitele si taxele locale propuse pentru anul 2013, conform celor menţionate 
anterior.  

 
Anexa 1-Impozitul şi taxa pe clădiri cuprinde: 
-valorile impozabile pe m² de suprafaţă construită desfăşurată în cazul persoanelor fizice 
stabilite în funcţie de rangul localităţii, zona şi numărul de niveluri. 
-cotele aplicate asupra valorii clădirilor la persoane fizice si juridice.  
 
Anexa 2-Impozitul şi taxa pe teren cuprinde: 

 -impozitul pe terenuri amplasate în intravilan-terenuri cu construcţii. 
-impozitul pe terenuri amplasate în intravilan-orice altă categorie decât cea de terenuri cu 
construcţii. 

 -impozitul pe terenuri amplasate în extravilan. 
 
Anexa 3-Impozitul pe mijloacele de transport cuprinde: 
-Impozitul pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică. 
-Impozitul pentru autovehicule de transport marfă cu masa totala maximă autorizată de 
peste 12 tone. 



-Impozitul pe combinaţii de autovehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere)de 
transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone. 
-Impozitul pentru remorci,semiremorci sau rulote. 
-Impozitul pe mijloacele de transport pe apă. 

 
Anexa 4-Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

  
Anexa 5-Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

  
Anexa 6-Impozitul pe spectacole 

  
Anexa 7-Taxa hotelieră 

  
Anexa 8-Taxe speciale 
-Taxe speciale pentru buna desfăşurare a activităţii compartimentului Stare Civila. 
-Taxa specială pentru situaţii de urgenţă. 
-Taxa anuală pentru vehicule lente 

 
 Anexa 9 –Alte taxe locale cuprinde: 

-Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice. 
-Taxe pentru autorizarea comerţului stradal şi a unităţilor comerciale şi de prestări servicii 
ce funcţionează pe domeniul public sau privat al Primăriei. 
-Procedura de calcul şi plată a taxelor zilnice prevăzute de art.283,alin.1 Cod Fiscal. 

  
Anexa 10-Taxe judiciare de timbru 

  
Anexa 11-Taxe extrajudiciare de timbru 

  
Anexa 12-Chirii 

  
Anexa 13-Scutiri şi facilităţi fiscale 

  
Anexa 14-Sancţiuni 

   
Pentru calcularea impozitelor si taxelor pe terenurile din intravilan, conform art.258 alin.(2) 

si (4) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem a se stabili zona si rangul dupa cum urmeaza: 

− satul Domnesti – zona A, rangul IV. 
− satul Teghes     – zona A, rangul V.  

 
Pentru calcularea impozitelor si taxelor pe terenurile din extravilan, conform art.258 

alin.(6) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 
propunem a se stabili zona si rangul dupa cum urmeaza: 

− satul Domnesti – zona A, rangul IV. 
− satul Teghes     – zona A, rangul V.  

 
 
 
                     PRIMAR,                                                                              INSPECTOR, 
          BOŞCU NINEL CONSTANTIN                                                    ION MARINELA 
 



 
ANEXA 1 

 
 IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

 
Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în 

cazul persoanelor fizice. 
Art.251. Calculul impozitelor pentru persoane fizice 
(1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin înmulţirea suprafeţei 
construite desfăşurate a clădirii, exprimată în m², cu valoarea impozabilă a clădirii, cu cota de 
impozitare de 0,1% şi cu coeficientul de zonă şi rang al localitătii (cifrele din Anexa 1A). 

(3) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei 
construite desfasurate a acesteia, exprimate in metri patrati, cu valoarea impozabila 
corespunzatoare, exprimata in lei/mp, din tabelul urmator: 
                                                                                                                       Anexa 1A 
TIPUL CLĂDIRII 

 VALOAREA IMPOZABILĂ 
lei/m² 

 

NIVELURILE 
APROBATE 

PENTRU ANUL 2012 

PROPUNERI 
PENTRU ANUL 2013 

  

Clădire cu 
instalaţie 
electrică, de 
apă, de 
canalizare şi 
de încălzire 

Clădire 
fără 
instalaţie 
electrică, 
de apă, de 
canalizare 
şi de 
încălzire 

Clădire cu 
instalaţie 
electrică, 
de apă, de 
canalizare 
şi de 
încălzire 

Clădire 
fără 
instalaţie 
electrică, 
de apă, de 
canalizare 
şi de 
încălzire 

 

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

806 478 935 555  

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

219 137 254 159  

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

137 123 159 143  

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

82 54 95 63  

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

75% din 
suma care 
s-ar aplica 
clădirii 

75% din 
suma care 
s-ar aplica 
clădirii 

75% din 
suma care 
s-ar aplica 
clădirii 

75% din 
suma care 
s-ar aplica 
clădirii 

 



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

50% din 
suma care 
s-ar aplica 
clădirii 

50% din 
suma care 
s-ar aplica 
clădirii 

50% din 
suma care 
s-ar aplica 
clădirii 

50% din 
suma care 
s-ar aplica 
clădirii 

 

 (4). 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. 
 

 (5). Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în 
care este amplasată clădirea,prin înmulţirea acesteia cu coeficientul de corecţie 
corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

 
Rangul localităţii Zona în cadrul 

localităţii IV V 
A 1.10 1.05 

 
(6) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, 
coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii şi zonei de amplasare a clădirii se 
reduce cu 0,10. 
(7).Valoarea impozabilă a clădirii, determinate in urma aplicarii prevederilor alin.(1)-(6), 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 de 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. 
(8). În cazul clădirii utilizată ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri 
pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, determinată conform alin.(1)-(7), se majorează cu câte 
5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia. 
(8.1). În cazul cladirii 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. 
 
(9). Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, 
atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a 
cladirii cu un coefficient de transformare de1.20. 
 
 Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri 
 
Art.252.-(1) Pentru contribuabilii persoane fizice care au în proprietate două sau mai multe 
clădiri utilizate ca locuinţă,care nu sunt închiriate unei alte persoane,impozitul pe clădiri se 
majorează după cum urmează: 
-cu 65% pentru prima clădire,în afara celei de la adresa de domiciliu; 
-cu 150% pentru cea de-a doua clădire,în afara celei de la adresa de domiciliu; 
-cu 300% pentru cea de-a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. 
(2) Persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală nu intră 
sub incidenţa alin.(1). 
(3) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, 
impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa 
cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar. 



(4). Persoanele fizice prevazute la alin.(1), au obligatia sa depuna o declaratie speciala la 
compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au 
domicilul, precum si la cele in raza caorora sunt situate celelalte cladiri ale acestora . 
 

Calculul impozitului datorat de persoanele juridice 
 

Art. 253.-(1) Pentru persoanele juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 
cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii. 

(2). Cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa 
intre 0,25% si 1,50%, inclusiv 
 

(3).Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, 
inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale in vigoare. 
 

(3.1). in cazul cladirii in care au fost executate lucrari de reconstituire, consolidare, 
modernizare, modificare sau extindere, de catre locatar, din punct de vedre fiscal, acesta are 
obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi 
declaratii fiscale, in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor respective. 

 
(4). In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, 

valoarea impozabila se reduce cu 15%. 
 
(6). In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri se stabileste 

de consiliul local in: 
a) între 10% si 20%, pentru cladirile nereevaluate în ultimii 3 ani anterior anului fiscal de 

referinta; 
b) intre 30% si 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anterior 

anului fiscal de referinta cota de impozitare este. 
 
(6.1). Cota impozitului pe cladiri prevazuta la alin.(6) se aplica la valoarea de inventar a 

cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice , pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat 
prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota 
impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin.(2). 

(9). Cota de impozit pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursul 
unui an calendaristic este de minimum 5% din valoarea de inventar a cladirii, stabilita prin 
hotarare a consiliului local. 

 
 
(10). Sunt exceptate de la prevederile alin.(9) structurile care au autorizatie de construire 

in perioadade valabilitate, daca au inceput lucrarile in termen de cel mult 3 luni de la data emiterii 
autorizatiei de construire. 

 
Dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor 
 
Art. 254.-(6.1). Declararea cladirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este 

conditionata de inregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru si publicitatea imobiliara. 
(8). Atat in cazul persoanelorfizice cat si in cazul persoanelor juridice, pentru cladirile 

construite potrivit Legii nr.50/1991, republicata, cu modificarile si completarileulterioare ulterioare, 
DATA DOBANDIRII CLADIRII se consideradupa cum urmeaza: 
  a) pentru cladirile executate integral inainte de expirarea termenului prevazut in autorizatia 
de construire, data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data 
terminarilor efective a lucrarilor; 

b) pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire, data 
din aceasta, cu obligativitatea intocmirii procesului-verbal de receptie intermenul prevazut de 
lege; 



c) pentru caldirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul  prevazut 
in autorizia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii autorizatiei, in 
conditiile legii, la data expirarii acestui termensi numai pentru suprafata construita desfasurata 
care are elementele structurale de bazaale unei cladiri, in speta pereti si acoperis. Procesul-
verbal de receptie se intocmela data expirarii termenului prevazut in autorizatia de 
construire,consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita desfasuratain raport 
cu care se stabileste impozitul pe cladiri. 

(9). Declararea cladirilor invederea impunerii si inscrierea acestora in evidentele 
autoritatilor administratiei publice locale reprezinta o obligatie legala a contribuabililor care detin 
in proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost executate fara autorizatie de construire. 
 

Cotele de impozitare pentru stabilirea impozitului pe clădiri 
 Art.251 alin(1) si art.253 alin(2) 

Anexa 1B 
 

Specificare 
Prevedere Cod Fiscal şi 

Legea 343/2006 
Nivel aprobat 
pentru 2012 

Propus pentru anul 
fiscal 2013 

Cota pentru 
persoane 
fizice 

 
0,1% 

 
0,1% 

 
0,1% 

Între 0,25% şi 1,50% 
inclusiv aplicată asupra 
valorii de inventar a clădirii 
pentru persoanele juridice 
care au efectuat 
reevaluarea în ultimii 3 
ani. 

 
 
 

1,00% 

 
 
 

1,00% 

 
 
 
 
 
 
Cota pentru 
persoane 
juridice Între 10% şi 20% aplicată 

asupra valorii de inventar 
a clădirii pentru 
persoanele juridice care 
nu au efectuat 
reevaluarea în ultimii 3 ani 
anteriori anului fiscal de 
referinţă. 

 
 
 

10% 

 
 
 

10% 

 Între 30% şi 40% aplicată 
asupra valorii de inventar 
a clădirii pentru 
persoanele juridice care 
nu au efectuat 
reevaluarea în ultimii 5 ani 
anteriori anului fiscal de 
referinţă. 

 
 
 

30% 

 
 
 

30% 

 
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, se stabileşte taxa pe clădire care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatorilor, 
titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţiile similare impozitului pe 
clădiri. 

 
 
 
 
 



SCUTIRI 
ART.250.-(1). Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt, dupa cum 
urmeaza: 
1. cladirile proprietatea statului, a unitatilor administrativ-teritoriale sau a oricaror institutii publice 
cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice, altele decat cele 
desfasurate in relatie cu persoanele juridice de drept public; 
2. cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, 
muzee sau casa memoriale, indiferent de titularului dreptului de proprietate sau de administrare, 
cu exceptia incintelor care sunt folosite pentru activitati economice; 
3. cladirile care prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor religioase 
recunoscute oficial in Romania si componentelor locale ale acestora, cu exceptia incaperilor care 
sunt folosite pentru activitati economice; 
4. cladirile care constituie patrimoniul unitatilor si institutiilor de invatamant de stat, confesional 
sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia incaperilor care 
sunt folosite pentru activitati economice; 
5. cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati 
economice; 
6. cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectice, termoelectrice si nuclearoelectrice, statiilor 
si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni; 
7. cladirile aflate in domeniul public al statului si in administratrea Regiei Autonome 
‘’Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat’’, cu exceptia incaperilor care sunt folosite 
pentru activitati economice; 
8. cladirile funerare din cimitire si crematorii; 
9. cladirile din parcurile industriale, stiiintifice si tehnologice, potrivit legii; 
10. cladirile restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 
preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie1989, republicata, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
11. cladirile care constituie patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia incaperilor care sunt 
folosite pentru activitati economice; 
12. cladirile retrocedate potrivit art.1 alin.(6) din OUG nr.94/2000 privind restituirea unor bunuri 
imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
13. cladirile restituite potrivit art.1alin.(5) din OUG nr.83/1999, privind restituirea unor bunuri 
imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, 
republicata. 
14. cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, 
oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea impotriva inundatiilor, precum 
si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente 
canalelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice; 
15. cladirile care prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje si  
tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia incapeilor care 
sunt folosite pentru activitati economice; 
16. constructiile speciale situate in subteran, indiferent de folosinta acestora si turnurile de 
extractie; 
17. cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje, 
silozuri si /sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor care 
sunt folosite pentru activitati economice; 
18. cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa de 
mostenitori, legali sau testamentari; 
19. cladirile utilizate pentru activitati social-umanitare de catre asociatii, fundatii si culte, potrivit 
consiliului local. 
Art.250.-(2) Nu intra sub incidenta impozitului pe cladiri constructiile care nu au elementele 
constitutive ale unei cladiri. 
Art.250.-(3) Scutirea de impozit prevazuta la alin.(1) pct.10-13 se aplica pentru perioada pentru 
care proprietarul mentine afectatiunea de interes public. 
 



 
ANEXA 2 

                                                                                            Impozitul şi taxa pe teren 
Impozitul pe terenurile amplasate în intravilan-terenuri cu construcţii 

 
Art.258- alin.(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la 

categoria de folosinţă de terenuri cu construcţii,impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului exprimată in ha. cu suma corespunzătoare din tabelul de mai jos (Anexa 2A).  

 
Anexa 2A 

 
Nivelurile aprobate pentru 

anul 2012 
Nivelurile propuse pentru 

anul 2013  
Zona în cadrul 

localităţii 
(lei/ha) (lei/ha) 

Rangul localităţii IV V IV V 
A 766 613 889 711 

• 1 m²=0,0001 ha 
 
 

Art.258.-(3) Impozitul pe terenurile amplasate în intravilan-orice altă categorie decât cea de 
terenuri cu construcţii, se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, 
cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul 
de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5). 
 
Art.258.alin.-(4) 
În cazul unui teren amplasat în intravilan,înregistrat în registrul agricol la altă categorie de 

folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii,impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului exprimată în ha.cu suma corespunzătoare din tabelul de mai jos (Anexa 
2B),iar acest rezultat se inmulţeşte cu coeficientul de corecţie. 

Anexa 2B 

Nivelurile aprobate 
pentru anul 2012 

Nivelurile propuse 
pentru anul 2013 

Zona Zona 

Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinţă 

A A 
1 Teren arabil 24 28 
2 Păşune 18 21 
3 Fâneaţă 18 21 
4 Vie 40 46 
5 Livadă 46 53 
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 
24 28 

7 Teren cu apă 13 15 
8 Drumuri şi căi ferate x x 
9 Teren neproductiv x x 

 

• 1 m²=0,0001 ha 
• Coeficientul de corecţie pentru localităţile de rangul IV este 1.10 
• Coeficientul de corecţie pentru localităţile de rangul V este 1.00 

 
 
Impozitul pe terenurile amplasate în  extravilan 



Art.258 alin(6) 
Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan se calculează prin înmulţirea suprafeţei 

exprimată în hectare cu suma corespunzătoare din tabel, înmulţită cu coeficienţii de corecţie 
corespunzători prevăzuţi de art.251 alin(5) din Legea 343/01.08.2006. 

 
 
Anexa 2C 

Nivelurile aprobate 
pentru anul 2012 

Nivelurile propuse 
pentru anul 2013 

Zona(lei/ha) Zona(lei/ha) 

Nr.
crt. 
 

Categoria de folosinţă 
 

A A 
1. Terenuri cu construcţii 27 31 
2. Teren arabil 43 50 
3. Păşune 24 28 
4. Fâneaţă 24 28 
5. Vie pe rod, alta decat cea 

prevazuta la nr. crt. 5.1 
48 55 

5.1. Vie până la intrarea pe rod X X 
6. Livadă pe rod, alta decat cea 

prevazuta la nr. crt. 6.1 
48 56 

6.1. Livada până la intrarea pe rod X X 
7. Pădure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera, cu exceptia celui 
prevazut la nr. crt 7.1 

14 16 

7.1. Pădure în vârstă de până la 20 
de ani si padure cu rol de 
protectie 

X X 

8 Teren cu apă, altul decat cel cu 
amenajari piscicole 

5 6 

8.1. Teren cu amenajări piscicole 29 34 
9. Drumuri şi căi ferate X X 
10 Teren neproductiv X X 

 
• 1 m²=0,0001 ha 
• Coeficienţii de corecţie sunt cei prevăzuţi în tabelul de mai jos: 
 

Zona Coeficienţii de corecţie 
aplicaţi în 2012 

cf.art.251 alin(5) Cod Fiscal 

Coeficienţii de corecţie 
propuşi în 2013 

cf.art.251 alin(5) L.343/2006 
  Rangul localitatii Rangul localitatii 

 IV V IV V 
A 1.10 1.05 1.10 1.05 

 
NOTĂ: Se scutesc de la plata poziţiei numărul 2 “teren arabil” în suprafaţă de până la 5 hectare, 
veteranii de război, văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război, strămutaţii, refugiaţii şi 
foştii deţinuţi politic. 
 
 
 

 
 
 



 
 

ANEXA 3 
Impozitul pe mijloacele de transport 

 
 
Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a 

acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta cu suma 
corespunzătoare din tabelul următor: 

 
 
Art.263 alin(2) 

 
Anexa 3A 

 
 
Tipuri de autovehicule 

Suma în lei, 
pentru fiecare 
grupă de 200 
cm³ sau 
fracţiune din 
aceasta 

Suma în lei, 
pentru fiecare 
grupă de 200 
cm³ sau 
fracţiune din 
aceasta 

 Aprobat  
2012 

Propuneri 
2013 

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

8 8 

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

18 18 

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm³ si 2600 
cm³ inclusiv 

72 72 

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

144 144 

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm³ 290 290 
6.Autobuze, autocare, microbuze 24 24 
7.Alte vehicule cu tractiune mecanica  cu masa totala maxima 
autorizata de pana la 12 tone inclusiv 

30 30 

8.Tractoare înmatriculate 18 18 
II. Vehicule înregistrate Aprobat  

2012 
Propuneri 

2013 
1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3 lei/200 cm3 
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3  4 
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3  6 
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată  150 lei/an 

 
 
 

PROPUNERILE PENTRU ANUL 2013 
 

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

 
Art.263 alin(4) din Codul Fiscal şi HG 1697/17.12.2008 

 



 
Anexa 3B 

 
Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate 
exclusiv în operaţiunile de transport intern 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele 
angajate exclusiv în operaţiunile de 

transport intern şi internaţional 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

Vehicule cu sistem de 
suspensie pneumatică 

sau un echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie 

Vehicule cu sistem de 
suspensie pneumatică 

sau un echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem de 

suspensie 

I.Vehicule cu 2 axe X X X X 
1.Masa de cel puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 0 133 0 133 
2.Masa de cel puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 133 367 133 367 
3.Masa de cel puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 367 517 367 517 
4.Masa de cel puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone 517 1.169 517 1.169 
5.Masă de cel puţin 18 tone 517 1.169 517 1.169 
II.Vehicule cu 3 axe X X X X 
1.Masa de cel puţin de 15 tone,dar nu mai mult de 17 tone 133 231 133 231 
2.Masa de cel puţin de 17 tone,dar nu mai mult de 19 tone 231 474 231 474 
3.Masa de cel puţin de 19 tone,dar nu mai mult de 21 tone 474 615 474 615 
4.Masa de cel puţin de 21 tone,dar nu mai mult de 23 tone 615 947 615 947 
5.Masa de cel puţin de 23 tone,dar nu mai mult de 25 tone 947 1.472 947 1.472 
6.Masa de cel puţin de 25 tone,dar nu mai mult de 26 tone 947 1.472 947 1.472 
7.Masă de cel puţin 26 tone 947 1.472 947 1.472 
III.Vehicule cu 4 axe X X X X 
1.Masa nu mai puţin de 23 tone,dar nu mai mult de 25 tone 615 623 615 623 
2.Masa nu mai puţin de 25 tone,dar nu mai mult de 27 tone 623 973 623 973 
3.Masa nu mai puţin de 27 tone,dar nu mai mult de 29 tone 973 1.545 973 1.545 
4.Masa nu mai putin de 29 tone,dar nu mai mult de 31 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 
5.Masa nu mai puţin de 31 tone,dar nu mai mult de 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 
6.Masă de cel puţin 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 
 
 
 
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 
tone 

Art.263 alin(5) din Codul Fiscal şi HG 956/19.08.2009 



 
                                                                                                          Anexa 3C  

Impozitul,în lei,pentru vehiculele angajate 
exclusiv în operaţiunile de transport intern 

Impozitul,în lei,pentru vehiculele angajate 
exclusiv în operaţiunile de transport intern 

şi internaţional 

 
 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 
 
 

Vehicule cu sistem de 
suspensie pneumatică sau 
un echivalent recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem de 

suspensie 

Vehicule cu sistem de 
suspensie pneumatică sau 
un echivalent recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem de 

suspensie 
I.Vehicule cu 2+1 axe X X X X 
1.Masa de cel putin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 0 0 0 0 
2.Masa de cel putin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 0 0 0 0 
3.Masa de cel putin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 0 60 0 60 
4.Masa de cel putin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 60 137 60 137 
5.Masa de cel putin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 137 320 137 320 
6.Masa de cel putin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 320 414 320 414 
7.Masa de cel putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 414 747 414 747 
8.Masa de cel putin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone 747 1.310 747 1.310 
9.Masa de cel putin 28 tone 747 1.310 747 1.310 
II.Vehicule cu 2+2 axe X X X X 
1.Masa de cel putin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 128 299 128 299 
2.Masa de cel putin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 299 491 299 491 
3.Masa de cel putin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 491 712 491 712 
4.Masa de cel putin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 712 871 712 871 
5.Masa de cel putin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 871 1.429 871 1.429 
6.Masa de cel putin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 1.429 1.984 1.429 1.984 
7.Masa de cel putin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 
8.Masa de cel putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 
9.Masa de cel putin 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 
III.Vehicule cu 2+3 axe X X X X 
1.Masa de cel putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.579 2.197 1.579 2.197 
2.Masa de cel putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986 
3.Masa de cel putin 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986 
IV.Vehicule cu 3+2 axe X X X X 
1.Masa de cel putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.395 1.937 1.395 1.937 
2.Masa de cel putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 1.937 2.679 1.937 2.679 
3.Masa de cel putin de 40  tone, dar nu mai mult de 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963 
4.Masa de cel putin 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963 
V.Vehicule cu 3+3 axe X X X X 
1.Masa de cel putin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 794 960 794 960 
2.Masa de cel putin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 960 1.434 960 1.434 
3.Masa de cel putin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283 
4.Masa de cel putin 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283 



 
 
 
Remorci,semiremorci sau rulote 
 Art.263 alin.(6) 
                                                                                                          Anexa 3D 
 
 
Masa totală maximă autorizată 

Nivelurile aprobate 
pentru anul 2012 
Impozit (lei/an) 

Nivelurile propuse 
pentru anul 2013 
Impozit (lei/an) 

a)până la 1 tona inclusiv 8 9 
b)peste 1 tona,dar nu mai mult de 3 tone 29 34 
c)peste 3 tone,dar nu mai mult de 5 tone 45 52 
d)peste 5 tone 55 64 
 
 
 
 
Mijloacele de transport pe apă  
 Art.263 alin.(7) 

Anexa 3E 
 

 Mijlocul de transport pe apă 
Nivelurile aprobate 
pentru anul 2012 
Impozit (lei/an) 

Nivelurile propuse 
pentru anul 2013 
Impozit (lei/an) 

1.Luntre,bărci fără motor,folosite pentru pescuit şi 
uz personal 

18 21 

2.Bărci fără motor,folosite în alte scopuri 48 56 
3.Bărci cu motor 181 210 
4.Nave de sport şi agrement Intre 0 si 964 Intre 0 si 1.119 
5.Scutere de apă 181 210 
6.Remorchere şi împingătoare: x x 
     a)până la 500 CP inclusiv 482 559 
     b)peste 500 CP şi până la 2000 CP inclusiv 783 909 
     c)peste 2000 CP şi până la 4000 CP inclusiv 1205 1.398 
     d)peste 4000 CP inclusiv 1928 2.237 
7.Vapoare-pentru fiecare 1000 tdw. sau fracţiune 
din acesta 

157 182 

8.Ceamuri,şlepuri şi barje fluviale: x x 
     a)cu capacitatea de încărcare până la 1500 
tone inclusiv 

157 182 

     b)cu capacitatea de încărcare de peste 1500 
tone şi până la 3000 tone inclusiv 

241 280 

     c)cu capacitatea de încărcare de peste 3000 
tone 

422 490 

 
NOTĂ: Se scutesc de la plata impozitului pe mijloacele de transport din Anexa 3 veteranii de 
război, strămutaţii, refugiaţii şi foştii deţinuţi politic. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Termene de plată 

1). Impozitele şi taxele pe bunurile deţinute în proprietate de către persoanele fizice sau 
juridice (clădiri, terenuri, mijloace de transport), se plătesc anual, în doua rate egale, până la 
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
          2). Impozitele/taxele anuale datorate bugetului local de către contribuabili, persoane fizice 
şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la 31 martie inclusiv a anului în 
curs. 
 3).Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor/taxelor de mai sus, datorate pentru întregul an 
de către contribuabil până la data de 31 martie a anului respectiv, se poate acorda o 
bonificaţie de până la 10% stabilită prin hotărâre de consiliu local. 
 
 
 

BONIFICAŢIE 
Categoria de 
impozit 

Prevăzută de Codul 
Fiscal 

Aprobată 
pentru anul 2012 

Propunere 
pentru anul 2013 

Impozit clădiri Până la 10% 10% 10% 
Impozit teren Până la 10% 10% 10% 
Impozit auto Până la 10% 10% 10% 

 



 
 

ANEXA 4 
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 

 
 

Art.267 alin(1) – Taxa pentru 
eliberarea certificatului de 
urbanism în mediul rural 

Nivelurile aprobate 
pentru anul 2012  

Nivelurile propuse 
pentru anul 2013 

Suprafaţa pentru care se obţine 
certificatul de urbanism: 

Taxa(lei) Taxa(lei) 

a) până la 150 m² inclusiv 5 6 
b) între 151 m² şi 250 m² inclusiv 6 7 
c) c)între 251 m² şi 500 m² inclusiv 8 9 
d) d)între 501 m² şi 750 m² inclusiv 10 12 
e) e)între 751 m² şi 1000 m² inclusiv 12 14 
f) f)peste 1000 m² 12 + 0.01 lei/mp. pentru 

fiecare mp. care 
depaseste 1000 mp. 

14 + 0.01 lei/mp. pentru 
fiecare mp. care 

depaseste 1000 mp. 
Art.267 alin.(3)-Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care 
urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de construcţii. 
Art.267 alin.(4)-Taxa pentru 
eliberarea autorizaţiei de foraje şi 
excavări. 

7 lei pentru fiecare mp. 
Afectat 

8 lei pentru fiecare mp. 
Afectat 

Art.267 alin.(5)-Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare 
de şantier,în vederea realizării unei construcţii,care nu sunt incluse în autorizaţia de 
construire ,este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de şantier 
Art.267 alin.(6)-Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, de 
căsuţe sau rulote ori campinguri, este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţie. 
Art.267 alin.(7) Taxa pentru 
eliberarea autorizaţiei de construire 
pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii 
de expunere, situate pe căile şi în 
spaţiile publice, precum şi pentru 
amplasarea corpurilor şi a panourilor 
de afişaj,a firmelor şi reclamelor. 

7 lei/m² de suprafaţă 
ocupată de 
construcţie 

8 lei/m² de suprafaţă 
ocupată de 
construcţie 

Art.267 alin.(8)-Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie 
decât cele prevăzute în alt alineat al art.267 este egală cu 1% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. 
Art.267 alin.(9) –Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială a unei 
construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru 
determinarea impozitului pe clădiri.În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru 
eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care 
urmează a fi demolată. 
Art.267 alin.(10) –Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii 
de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau 
autorizaţiei iniţiale. 
Art.267 alin.(11) – Taxa pentru 
eliberarea unei autorizaţii privind 
lucrările de racorduri şi branşamente 
la reţele publice de apă, canalizare, 
gaze, termice, energie electrică, 
telefonie şi televiziune prin cablu 

10 lei pentru fiecare 
racord 

13 lei pentru fiecare 
racord 



Art.267 alin(12) Taxa pentru avizarea 
certificatului de urbanism de către 
comisia de urbanism şi amenajare a 
teritoriului,de către primar sau de 
către structurile de specialitate din 
cadrul consiliului judetean. 

12 lei /aviz 15 lei /aviz 

Art.267 alin(13) Taxa pentru 
eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradală şi adresă. 

7 lei/certificat 9 lei/ certificat 

Art.267 alin(14)-Pentru taxele prevăzute la art.267, 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. 
Art.267 alin(15)-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 stabilită conform 
art.251 din Codul Fiscal. 
Art.268 alin(1)-Taxa pentru eliberarea unei 
autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi 
economice: 
a) pentru meseriaşii cărăuşi 
b) pentru cazane de fiert rachiu 
c) pentru liber profesionişti 
d) pentru mori,prese de ulei şi darace 
e) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus. 

12 15 

Art.268 alin(1¹)-Autorizaţiile prevăzute la alin.(1) se vizează anual,până la data de 31 
Decembrie a anului în curs pentru anul următor.Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul 
taxei prevăzute la alin.(1). 
Art.268 alin.(2)-Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiilor de funcţionare. 17 20 

Art.268 alin.(3)-Taxa pentru eliberarea de 
copii heliografice de pe planuri cadastrale 
sau de pe alte asemenea planuri deţinute de 
consiliile locale. 

25 32 

Art.268 alin(4)-Taxa pentru eliberarea 
certificatelor de producător. 50 80 

 
 
 
 
 
 
 
 



Art.268 alin.(5)-Taxa pentru comercianţii care desfăşoară activităţi prevăzute de codul CAEN 
Rev 1 – 5530 : Restaurante şi 5540 – baruri (taxa pentru eliberare/vizare anuală a autorizaţiei) , 
coduri devenite conform CAEN Rev 2 – 5610 : restaurante şi 5630 : baruri : 
 

  Nivelul prevăzut de 
HG 1309/2012 

Nivelul existent în 
2012 

Nivel propus 
pentru 2013 

până la 4.195 lei Pentru restaurante: 
1.000 lei 

Pentru restaurante: 
1.000 lei 

Taxa pentru 
eliberarea/ 

vizarea 
autorizaţiei 
comercianţi 

până la 4.195 lei Pentru baruri: 
500 lei 

Pentru baruri: 
500 lei 

 
 



 
ANEXA 5 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 
 
 

Specificaţie Nivelul prevăzut 
de Codul fiscal 

Nivel aprobat 
pentru anul 2012 

Nivel propus 
pentru anul 2013 

Art.270 alin.(4) - Taxa 
pentru servicii de reclamă 
şi publicitate 

între 1%-3% 3% 3% 

Taxa pentru afisaj in scop de reclama 
si publicitate 

- lei/mp. sau 
fractiune de mp. 

Art.271 alin.(2) - Taxa 
pentru afisaj în scop de 
reclamă şi publicitate 
a) în cazul unui afişaj situat 

în locul în care persoana 
derulează o activitate 
economică. 

Intre 0 si 32 lei 
inclusiv 

27 lei/m² sau 
fracţiune de m² 

 
32 

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

Intre 0 si 23 lei 
inclusiv 

19 lei/m² sau 
fracţiune de m² 23 

NOTĂ: Taxa de afişaj, în scop de reclamă şi publicitate, conform art.271 al.4 din Codul Fiscal, “se plăteşte 
anual, anticipat sau semestrial în 2 rate egale până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv”. Contribuabilii 
persoane fizice sau juridice vor depune în decurs de 30 de zile de la data amplasării unui panou de reclamă şi 
publicitate, afişaj sau structură de afişaj o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate, respectiv Serviciul 
Impozite şi Taxe Locale din cadrul Primăriei comunei Domnesti. 
 

ANEXA 6 
                                                                                                Impozitul pe spectacole 

 
Art.274 alin.(1)-Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma 
încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor,cf.art.274 alin.(2) lit.a si b. 

Nivelurile aprobate 
pentru anul 2012 

Nivelurile propuse 
pentru anul 2013 

Art.275 alin.(2) 
-Manifestarea artistică sau 
activitatea distractivă 

Nivelul prevăzut 
de Codul fiscal 

lei/m² lei/m² 
a) în cazul videotecilor Intre 0 si 2 inclusiv 1 1 
b) în cazul discotecilor Intre 0 si 3 inclusiv 2 2 

Sumele stabilite la art.275 alin.(2) lit.a şi b au fost ajustate cu coeficientul de corecţie prevăzut 
la art.275 alin.(3), care în cazul comunei Domnesti  este 1.10 pentru sat Domnesti si 1.00 
pentru sat Teghes. 

 
ANEXA 7 

Taxa hotelieră 
 
Art.279 alin.(1) Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare 
practicate de unităţile de cazare, cota taxei fiind cuprinsă între 0,5% si 5%. 
             Alin.(2). Pentru sederea intr-o unitate de cazare, consiliul local instituie o taxa hoteliera 
in cota de 1% din valoarea totala a cazarii/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur  a turistului, 
care se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, odata cu 
luarea in evidenta a persoanelor cazate. 
 

Specificaţie Nivelul prevăzut de Codul 
fiscal 

Nivelul aprobat 
pentru anul 2012 

Nivelul propus 
pentru anul 2013 

Taxa hotelieră 1% 3.00% 1.00% 
                                               



 
ANEXA 8 

Taxe speciale 
 
1.Taxe speciale pentru buna desfăşurare a activităţii compartimentului stare civila 

 
Pentru buna desfăşurare a activităţii compartimentului stare civila şi pentru finanţarea 

cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a acestuia, pentru anul fiscal 2012 , s-a propus instituirea 
următoarelor taxe: 

 
Art.282-Taxe speciale pentru funcţionarea 
Compartimentului STARE CIVILA 

Nivelurile aprobate 
pentru anul 2012 

Nivelurile propuse 
pentru anul 2013 

Taxă specială pentru transcrierea în registrele 
de stare civilă române a actelor de stare civila 
inregistrate in strainatate 

50 50 

Taxă specială pentru eliberare dovezi 
căsătorie pentru străinătate şi adeverinţe 
privind componenţa familiei. 

50 50 

Taxă specială pentru eliberarea dovezilor 
privind înregistrările de 
naştere,căsătorie,deces din registrele de stare 
civilă. 

10 10 

Taxă specială pentru înscrierea numelui de 
familie(prenumelui) cu noua ortografie a limbii 
materne. 

20 20 

Taxă specială pentru eliberarea certificatului 
de naştere,căsătorie la cerere 
(prima eliberare,furt,pierdere,deteriorare). 

10 10 

Taxă specială pentru eliberarea certificatului 
de deces în urma:pierderii,furtului sau 
distrugerii. 

10 10 

  
 
2.Taxa pentru vehicule lente 
     
Art. 283 alin. (3)     Taxa vehicule lente 

Persoane fizice Persoane juridice Taxa pentru vehicule lente 
 100 lei/vehicul/an 150 lei/vehicul/an 

Nr. 
crt. 

DENUMIREA    VEHICULULUI    LENT 

1. Autocositoare 
2. Autoexcavator(autoexcavator pe autoşasiu) 
3. Autogreder sau autogreper 
4. Buldozer pe pneuri 
5. Compactor autopropulsat 
6. Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri,excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau 

excavator pe pneuri 
7. Freză autopropulsată pentru canal sau pentru pământ stabilizat 
8. Freză rutieră 
9. Încărcător cu cupă pe pneuri 

10. Instalaţie autopropulsată de sortare concasare 
11. Macara cu greifer 
12. Macara mobilă pe pneuri 
13. Macara turn autopropulsată 



14. Maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele: 
15. a.lucrări de terasamente 
16. b.construcţia şi întreţinerea drumurilor 
17. c.decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri 
18. d.finisarea drumurilor 
19. e.forat 
20. f.turnarea asfaltului 
21. g.înlăturarea zăpezii 
22. Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne 
23. Tractor agricol pe pneuri 
24. Troliu autopropulsat 
25. Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 
26. Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 
27. Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 
28. Vehicul pentru marcarea drumurilor 
29. Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri 
 
NOTĂ: Pentru poziţiile 1şi 23, valoarea taxei va fi de 100 lei/an, atât pentru persoane fizice, cât 
şi pentru persoane juridice. 

  
 
      

   ANEXA 9 
ALTE TAXE LOCALE 

Art.283.alin.1                  Alte taxe locale  

 SPECIFICARE U.M. 
Nivelurile 

existente în 
2012 

Nivelurile 
propuse pentru 

2013 
0 1 2 3 

A. TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE  
0 1 2 3 

a) comercializarea ambulantă de produse 
din faţa magazinelor sau alte locuri 
autorizate ; 

b) amplasarea de circuri, utilaje pentru 
distracţii, menajerii, prezentare produse 
, prezentare auto , etc. 

c) comercializarea în exclusivitate de 
ziare, reviste, cărţi şi alte publicaţii, 
lozuri ; flori , mărţişoare în zilele de 1-8 
martie; 

d) depozitarea de diverse materiale mai 
mult de 5 zile / stradă / trotuar; 

e) parcarea de autovehicule , maşini şi 
utilaje pe carosabil , trotuar şi alte locuri 
publice mai mult de 5 zile, inclusiv 
vehicule abandonate  

Lei/mp/zi 
 
 

Lei/mp/zi 
 
 

Lei/mp/zi 
 
 
 

Lei/mp/zi 
 

Lei/mp/zi 
 

 

5 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

5 
 

5 
 
 

 

5 
 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

5 
 

5 
 
 

 
B. TAXE PENTRU AUTORIZAREA COMERŢULUI STRADAL ŞI-A UNITĂŢILOR 

COMERCIALE ŞI DE PRESTĂRI SERVICII CE FUNCŢIONEAZĂ PE DOMENIUL 
PUBLIC SAU PRIVAT AL PRIMĂRIEI  

0 1 2 3 
a) pentru societăţile  comerciale ; 
b) pentru persoane fizice şi asociaţii 

familiale ;  
c) taxă pt. autorizarea structurilor de 

Lei/an 
Lei/an 

 
Lei / an 

50 
30 

 
50 

50 
30 

 
50 



vânzare şi de aprobare a orarului de 
funcţionare şi viza anuală a acestora  

d) taxă plăcuţa telefoanelor 
consumatorului  

e) taxă ecuson ( cu datele de identificare 
a agentului economic ); 

f) taxă ecuson ( cu datele de identificare 
a vânzătorilor); 

g) taxă atestare administratori; 
h) taxă eliberare aviz mediu 

 
i) eliberare dovadă afişare anunţ privind 

solicitarea autorizaţiei de  mediu 

 
 

Lei/buc 
 

Lei/buc 
 

Lei/buc 
 

Lei/Persoană 
Lei/pct. de 

lucru 
Lei 

 

 
 

5 
 

2 
 

2 
 

10 
20 

 
20 

 

 
 

5 
 

2 
 

2 
 

10 
20 

 
20 

 
C. TAXE SPECIALE REFERITOARE LA ACTIVITATEA DE TRANSPORT ÎN REGIM DE 

TAXI ŞI ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE PE RAZA COMUNEI DOMNESTI 
0 1 2 3 

• Eliberare , viză şi monitorizare 
anuală autorizaţie de transport 
persoane în regim de taxi   

• Eliberare , viză şi monitorizare 
anuală autorizaţie de transport 
mărfuri şi bunuri în regim de taxi 

• Eliberare copie conformă a 
autorizaţiei de transport persoane în 
regim de taxi şi autorizaţiei de 
transport persoane în regim de 
închiriere   

• Eliberare copie conformă a 
autorizaţiei de transport pentru 
executarea serviciului de închiriere 
autoturisme ( pentru fiecere 
autoturism închiriat ) 

• Eliberare copie conformă a 
certificatului de înregistrare la 
Registrul Comerţului pentru 
efectuarea exclusiv a serviciului de 
închiriere autovehicule  

• Eliberarea , vizarea şi monitorizarea 
anuală a autorizaţiei de dispecerat 
taxi     

• Taxa  de utilizare a locurilor de 
aşteptare ale clienţilor 

• Eliberarea, vizarea şi monitorizarea 
anuală a autorizaţiei taxi pentru 
executarea serviciului de transport 
persoane în regim de taxi   

• Eliberarea, vizarea şi monitorizarea 
anuală autorizaţiei taxi pentru 
executarea serviciului de transport 
mărfuri şi bunuri în regim de taxi   

• Taxă pentru înlocuirea 
autovehiculului la cerere şi 
preschimbarea autorizaţiei taxi 

lei 
 
 

lei 
 
 

lei / 
autoturism 

 
 
 

lei / 
autoturism 

 
 
 

lei / 
autoturism 

 
 
 
 

lei 
 

lei / luna / 
autovehicul 

 
lei / 

autoturism 
 
 

lei / 
autoturism 

 
 

lei / 
autoturism 

50 
 
 

50 
 
 

50 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 

100 
 

50 
 
 

50 
 
 
 

50 
 
 
 

50 

50 
 
 

50 
 
 

50 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 

100 
 

50 
 
 

50 
 
 
 

50 
 
 
 

50 

 
D. TAXE SPECIALE REFERITOARE LA ACTIVITATEA DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL   

0 1 2 3 



• Eliberare, viză şi monitorizare 
anuală a autorizaţiei de transport              

• Eliberare , viză şi monitorizare copie 
conformă a autorizaţiei de transport  

• Modificare autorizaţie de transport 
sau copie conformă  

• Prelungire autorizaţie de transport 
sau copie conformă   

• Eliberare, viză şi monitorizare 
licenţă de traseu  pentru transport 
persoane prin curse regulate sau 
speciale  

• Taxă pt. folosirea staţiilor amenajate 
şi neamenajate situate pe domeniul 
public de îmbarcare şi debarcare 
călători , microbuze , autobuze : 

o pentru autovehicule cu 
capcacitate de 5-9 locuri; 

o pentru autovehicule cu 
capacitate de 10-22 locuri ; 

o pentru vehicule cu capacitate 
de peste 22 locuri; 

lei 
 

lei/ 
autovehicul 

lei 
 

lei 
 

lei / traseu/ 
autobuz 

 
 
 
 
 
 

lei /luna/ 
autovehicul 

lei / luna 
 

lei / luna 

50 
 

50 
 

30 
 

30 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 

50 
 

50 

50 
 

50 
 

30 
 

30 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 

50 
 

50 

E. TAXĂ PENTRU AUTORIZAREA UNITĂŢILOR DE ALIMENTAŢIE PUBLICĂ Art. 268 
alin.5 şi 6 din Codul fiscal 

 
  Nivelul prevăzut de 

HG 1309/2012 
Nivelul existent în 

2012 
Nivel propus 
pentru 2013 

până la 4.195 lei Pentru restaurante: 
1.000 lei 

Pentru restaurante: 
1.000 lei 

Taxa pentru 
eliberarea/ 

vizarea 
autorizaţiei 
comercianţi 

până la 4.195 lei Pentru baruri: 
500 lei 

Pentru baruri: 
500 lei 

 
PROCEDURI DE CALCUL ŞI PLATĂ A TAXELOR  CARE VIZEAZĂ CORPUL DE CONTROL 
AL PRIMARULUI  
I.) Taxa pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică  
1.Este stabilită de art. 268 alin.5 si 6  din Codul fiscal , de până la 3.615 lei . 
2.Este datorată de comercianţii a căror activitate o constituie restaurante şi baruri amplasate pe raza 
comunei Domnesti. 
3. Taxa pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizaţiei  privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 
publică este stabilită de Consiliul local în funcţie de următoarele criterii : 
 - zona unde sunt amplasate unităţile de alimentaţie publică ( zonă centrală – periferie ) , 
 - tipul unităţii de alimentaţie publică : restaurant sau bar  , 
 - nr. de scaune , 
 - mărimea spaţiului de desfacere , 
 - nr. de angajaţi ,  
 - cifra de afaceri . 
4. Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se emite de către Primar prin  Corpul 
de Control al Primarului ;  în baza procedurii stabilite şi aprobată de acesta. 
5. Desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică fără deţinerea autorizaţiei sau a vizei anuale a acesteia 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 – 1.000 lei.  
6. Contravenţiile prevăzute la pct. 5 se sancţionează de către  Corpul de Control al Primarului – în 
conformitate cu legislaţia în vigoare  . 
7. Contravenţiilor prevăzute la pct. 5 se aplică dispoziţiile O.G. 2 / 2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor , aprobată cu modificări şi completări prin Legea 180 / 2002 , cu modificările şi completările 
ulterioare , inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de  cel mult 48 de ore de la data încheierii 
procesului verbal , după caz , de la data comunicării acesteia , a ½ din minimul amenzii. 



 
II.) Tarifele şi procedura prevăzute pentru pentru activitatea de transport în regim de taxi şi în 
regim de închiriere  sunt aprobate  şi reglementate prin H.CL. nr. 39/27.08.2009 , iar tarifele 
prevăzute pentru activitatea de transport public local  vor fi aprobate prin prezenta hotarare.   
 
III.)  Taxa eliberare dovadă afişare anunţ privind solicitarea autorizaţiei de mediu a fost instituită în 
conformitate cu art.8 alin.1  şi anexa 3 pct. 2 din Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile 
nr. 1798 / 2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu şi cu art. 282 alin.3 
din  Legii 571 / 2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare . 
         Dovada afişării  anunţului la sediul primăriei  se acordă operatorilor economici , la cerere, în vederea 
întocmirii documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiei de mediu de la autoritatea 
competentă.pentru protecţia mediului ( autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia 
Naţională pentru Protecţia Mediului sau autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului, după caz). 
 
 
 
 



 

 ANEXA 10 

 TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU CONFORM LEGII 146/1997, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE 
 

 
Extras din norma juridică 

NIVELURILE  APROBATE 
PENTRU ANUL 2012  

- lei –  

NIVELURILE  APROBATE 
PENTRU ANUL 2013 

- lei - 
Art.2. (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele 
judecătoreşti, se taxează astfel: X X 

 a) până la valoarea de 50 lei 6 6 
 b) între 51 lei si 500 lei 6 lei+ 10% 

pentru ce depăşeşte 50 lei 
6 lei+ 10% 

pentru ce depăşeşte 50 lei 
 c) între 501 lei şi 5.000 lei 51 lei + 8% 

pentru ce depăşeşte 500 lei 
51 lei + 8% 

pentru ce depăşeşte 500 lei 
d) între 5.001 lei si 25.000 lei 411 lei + 6% 

pentru ce depăşeşte 5.000 lei 
411 lei + 6% 

pentru ce depăşeşte 5.000 lei 
e) între 25.001 lei si 50.000 lei 1.611 lei +4% 

pentru ce depăşeşte 
25.000 lei 

1.611 lei +4% 
pentru ce depăşeşte 

25.000 lei 
f) între 50.001 lei şi 250.000 lei 2.611 +2% 

pentru ce depăşeşte 
50.000 lei 

2.611 +2% 
pentru ce depăşeşte 

50.000 lei 
g) peste  250.000 lei 6.611 lei+1% 

pentru ce depăşeşte 250.000 lei 

6.611 lei+1% 
pentru ce depăşeşte 250.000 

lei 
    (2) .....................Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 
......................*), indiferent de valoarea contestată 194 *) 194 *) 

Art.3. Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel: X X 
         a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept 
nepatrimonial 19 19 

         a)¹ cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic nepatrimonial 12 12 
         b) cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a unor încăperi, 
nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţă 
preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani  

10 10 

A) cereri pentru :  
- stabilirea calitatii de mostenitor, 50  lei /mostenitor 50  lei /mostenitor 



      - stabilirea masei succesorale, 
 

3 %  la valoarea masei 
succesorale 

3 %  la valoarea masei 
succesorale 

      - cereri de raport 3 % la valoarea bunurilor  a caror 
raportare se solicita 

3 % la valoarea bunurilor  a 
caror raportare se solicita 

      - cereri de reductiune a liberalitatilor 3% la valoarea rezervei care 
urmeaza a fi reintregita prin 

reductiunea liberalitatilor 

3% la valoarea rezervei care 
urmeaza a fi reintregita prin 

reductiunea liberalitatilor 

    - cereri de partaj 3% la valoarea masei partajabile 3% la valoarea masei 
partajabile 

         d) cereri de recuzare în materie civilă 4 4 
         e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, 
precum şi cereri în legătură cu măsurile asigurătorii 10 10 

         f) cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de adjudecare 10 10 
        g) contestaţii în anulare 10 10 
        h) cereri de revizuire 10 10 
        i) acţiuni de grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni 
de teren 19 19 

        j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi 

19 

Taxa se va calcula in conditiile 
art. 2 alin. (1) , la o valoare 

stabilita la 20 % din valoarea 
bunului a carui posesie se 

solicita sau asupra caruia se 
solicita constituirea unei 

servituti 
        k) cereri de strămutare în materie civilă 4 4 
        l) cereri pentru investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti 
pronunţate în ţară sau în alte ţări şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute 
de lege, care nu sunt executorii potrivit legii 

4 4 

        m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ 
sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea 
referitoare la un drept recunoscut de lege: 

x X 

                - cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului 
pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinţe sau oricărui alt 
înscris 

4 4 

                - cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea 
pagubelor suferite – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de…*) 

 
39*) 

 
39*) 

         n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, precum şi 
cereri de repunere în termen 4 4 



         o) cereri pentru încuviinţarea executării silite 10 10 
         o)¹ cereri pentru emiterea somaţiei de plată  39 39 
         p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi 
aeronavelor 388 388 

         r) cereri de asistenţă judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă prin 
convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenţa 
judiciară internaţională se efectuează gratuit:  

X X 

               - înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare 39 39 
               - efectuarea de comisii rogatorii 78 78 
         s) cereri de înfiinţare a popririi 10 10 
         ş) cereri pentru repunerea pe rol , cand suspendarea judecarii se datoreaza 
partilor 50 % din taxa judiciara de timbru 

pentru cererea sau actiunea a 
carei judecare a fost suspendata 

50 % din taxa judiciara de 
timbru pentru cererea sau 

actiunea a carei judecare a fost 
suspendata 

         t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe 
hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive sau irevocabile 2 2 

         ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru 
fiecare exemplar de copie în parte 1/pagină 1/pagină 

         ţ¹) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte 
sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată sau cu privire la dosarele 
aflate în arhiva acestora 

1 1 

         u) notificările şi somaţiile comunicate prin executorii judecătoreşti, de fiecare 
comunicare 4 4 

         v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea înscrisurilor 
sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate 1 1 

         x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducătorilor şi 
interpreţilor  19 19 

Art.4. Cereri pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea 
funcţionării X X 

         a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice 39 39 
         b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop lucrativ, 
fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi 
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 

19 19 

Art.5. Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator se 
taxează după cum urmează: X X 

         a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, pentru 
constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de 
autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea de măsuri 
în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării 
acestora 

39 39 



         b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a 
drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, 
inclusiv drepturile  patrimoniale  ale inventatorului 

39 39 

Art.6. În materie comercială, se taxează următoarele cereri: X X 
        a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum 
şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea 
unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale 

39 39 

        b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic 39 39 
        c) acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii nr.85/2006 privind 
procedura insolventei cu modificarile si completarile ulterioare 39 120 

        d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art.67 alin.3 
din Legea nr.26/1996 (Codul silvic) abrogat abrogat 

Art.7.  Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la 
raporturile de familie sunt următoarele X X 

        a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art.38 alin.1 şi 2 din Codul familiei   39 39 
        b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art.38 alin.3 din Codul familiei, 
precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt 
inferioare salariului minim brut pe ţară 

8 8 

        c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit art.100 
alin.3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor minori, introdusă 
separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de reîncredinţare a copiilor minori 
ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul 
sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui său, precum şi pentru cererile de 
încredinţare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art.65 din Codul 
familiei 

6 6 

Art.8. (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii 
notariale nr.36/1995 se taxează după cum urmează: X X 

        a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă dintre birourile 
notarilor publici 8 8 

        b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act 
notarial 8 8 

        c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de 
către Ministerul Justiţiei 4 4 

Art.8¹.  (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe 
hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin.(1) se taxează cu ...............*) 2 *) 2 *) 

 Art.8². Cererile formulate potrivit Legii nr.188/2000 privind executorii 
judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează după cum 
urmează: 

X X 



       a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile 
executorilor judecătoreşti  8 8 

       b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act 
sau de a efectua o executare silită 8 8 

      c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului 
judecătoresc  4 4 

Art.9.  (1) Transcrierea sau, după caz, intabularea în registrele de publicitate a 
înstrăinărilor de imobile, pe bază de acte sub semnătură privată, şi a 
ordonanţelor de adjudecare se taxează în funcţie de valoarea declarată de 
părţi în act, dar nu mai puţin decât valoarea terenurilor şi construcţiilor, avută 
în vedere la stabilirea impozitelor, astfel. 

X X 

a) până la 388,00  lei inclusiv                            - plafon valoric pentru anul 2008 
a) până la 388,00 lei  inclusiv                            - plafon valoric pentru anul 2009 abrogat abrogat 

 b) de la 388,01 lei la 1.940,00 lei                     - plafon valoric pentru anul 2008 
 b) de la 388,01 lei la 1.940,00 lei                     - plafon valoric pentru anul 2009 abrogat abrogat 

c) de la 1.940,01 lei la 3.879,00 lei                   - plafon valoric pentru anul 2008 
c) de la 1.940,01 lei la 3.879,00 lei                   - plafon valoric pentru anul 2009 abrogat abrogat 

d) de la 3.879,01 lei la 5.784,00 lei                   - plafon valoric pentru anul 2008 
d) de la 3.879,01 lei la 5.784,00 lei                   - plafon valoric pentru anul 2009 abrogat abrogat 

e) peste 5.784,00 lei                                          - plafon valoric pentru anul 2008 
e) peste 5.784,00 lei                                          - plafon valoric pentru anul 2009 abrogat abrogat 

  (4) Înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj, ipotecă, privilegii, fidejusiuni reale) 
se taxează cu 1,5% la cuantumul din creanţă garantat, dar nu mai mult de  abrogat abrogat 

  (5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de publicitate a situaţiei 
juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanţie abrogat abrogat 

  (6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr.115/1938 pentru unificarea 
dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr.7/1996, altele decât cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate 

8 8 

  (7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de transcripţiuni 
şi inscripţiuni şi, după caz, a extraselor sau copiilor de carte funciară abrogat abrogat 

Art.11  (2) Se timbrează cu ....................*) cererile pentru exercitarea apelului 
sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti: ............   4*) 4*) 

Art.12. Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, 
adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de 
Justiţie        

8 8 

Art.13  Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor 
scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii 8 8 

        



                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                               ANEXA 11 
                                                                                                                       TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU CONFORM LEGII 117/19991) 
 

 
Extras din norma juridică 

NIVELURILE AROBATE 
PENTRU ANUL 2012 

- lei – 

NIVELURILE  APROBATE 
PENTRU ANUL 2013 

- lei - 
CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate  
de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de 
notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 

 
X 

 
X 

 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 

 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: X X 
         - pentru animale sub 2 ani 2 2 
         - pentru animale peste 2 ani 2 2 
 4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de 

animal, în bilete de proprietate: X X 

         - pentru animale sub 2 ani 2 2 
         - pentru animale peste 2 ani 4 5 
 5. Eliberarea certificatelor fiscale Punct abrogat prin art. 1 

pct. 144 din Legea 
174/2004 pentru aprobarea 
OG 92/2003 privind Codul 

de procedura fiscala 

Punct abrogat prin art. 1 
pct. 144 din Legea 

174/2004 pentru 
aprobarea OG 92/2003 

privind Codul de 
procedura fiscala 

 6. Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite 
în justiţie 2 2 

 7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 2 
 8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 13 15 
 9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 2 
10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă 

întocmite de autorităţile străine 2 2 



11.Reconstituirea  şi  întocmirea  ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 2 
12.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau 

deteriorate 2 2 

CAP.2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea 
menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de 
pescuit 

 
X 

 
X 

1. Acte de identitate: X X 
      a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români,  
eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru  
persoanele fără cetăţenie,  precum si inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului 
sau a resedintei cetatenilor romani. 

 
4 

 
5 

  b) inscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a resedintei Abrogat prin OUG NR. 
70/2009 

Abrogat prin OUG NR. 
70/2009 

  c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără 
cetăţenie  5 6 

d) eliberarea unor noi carti , buletine , carnete de identitate si legitimatii provizorii in locul 
celor pierdute , furate sau deteriorate 

Abrogat prin OUG NR. 
70/2009 

Abrogat prin OUG NR. 
70/2009 

2 . Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date 
din Registrul permanent de evidenta a populatiei 

Abrogat prin OUG NR. 
70/2009 

Abrogat prin OUG NR. 
70/2009 

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 3 
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 2 
CAP.3.  Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii 

permiselor de conducere X X 

1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de 
autovehicule: X X 

      a) obţinerea permisului de conducere  pentru autovehicule din categoriile si 
subcategoriile A, A1, B, B1, si B + E   5 6 

     d) obţinerea permisului de conducere  pentru autovehicule din categoriile si 
subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb si Tv 24 28 

2. Taxe pentru examinarea persoanelor  carora le-a fost anulat permisul de conducere, 
pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelorcare au fost 
respinse de tri ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de 
conducere, precum si a persoanelor care nu au absolvit o şcoală de conducători de 
autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B +E 

72 84 

CAP.4.  Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare          
provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe X X 

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: X X 
       a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg 
inclusiv 52 60 



       c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 125 145 
2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate 

permanent sau temporar 8 9 

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi   remorcilor 357 414 
CAP IV 1)  Taxa pentru furnizare date  
Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din registrul 

national de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul national de evidenta a 
permiselor de conducere si certificatelor de inmatriculare si din registrele judetene si al 
municipiului Bucuresti de evidenta a permiselor de conducere si certificatelor de 
inmatriculare 

4 5 

CAP.5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza 
Legii fondului funciar nr.18/1991, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere 

0 152) 

  
 
          1)Taxele nu include contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabilieşte potrivit dispoziţiilor legale. 
             2) Taxa a fost abrogata prin OUG nr.105/2004. 
 
 



 

 ANEXA12 

 CHIRII 
 NIVELURILE APROBATE 

PENTRU ANUL 2012 
NIVELURILE PROPUSE 

PENTRU ANUL 2013 
A.CHIRII PENTRU TEREN lei/m²/an lei/m²/an 
a)teren pentru garaje 5 5 
b)teren intravilan pentru extinderi şi curţi(aferent caselor cumpărate 
la DL 61/1990 sau Legea 112/1995 

1 1 

c)teren aferent spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă-
extinderi grădini 

1 1 

d)teren pentru amplasarea de spaţii comerciale,chioşcuri,tonete,etc. 70 70 
e)teren pentru amplasarea unităţilor de producţie şi prestări servicii 50 50 
f)teren aferent spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă 2 2 
NOTA*În cazul în care pe terenul aferent spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă(curţi)vor fi amenajate spaţii de depozitare aferent spaţiilor 
comerciale pentru activitatea de producţie şi prestări servicii, chiria va fi cea de la lit.d)sau lit.e),după caz. 
 
 lei/an lei/an 
a)pentru comerţ(legume,fructe),cofetărie,alimentara 80 80 
b)farmacie 12 12 
c)pentru prestări servicii 24 24 
d)activitate de producţie 24 24 
e)pentru depozite 12 12 
f)pentru birouri 12 12 
g)sedii partide politice sau alte organizaţii non-profit 2 2 
h)cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al 
statului 
Categoria suprafeţelor: 

 
 

lei/m² 

 
 

lei/m² 
-suprafaţa locuibilă 0,84 0,84 

-suprafaţa antreului,tindei,verandei,culoarului, 
bucătăriei,oficiului,debaralei,cămării,camerei de baie,wc 

 
0,34 

 
0,34 

 lei/an lei/an 
-suprafaţa teraselor,pivniţelor,boxelor,logiilor, 
spălătoriilor,uscătoriilor 

0,19 0,19 

-pentru curţile şi grădinile aferente suprafeţelor locative 0,04 0,04 



Chiriile pentru locuinţe şi terenuri se diferenţiază pe categorii de localităţi şi pe zone prin aplicarea coeficienţilor prevăzuţi la art.26 alin (2) din 
O.G. nr. 40/1999 astfel: 
 
Comuna 
Zona în cadrul localităţii:  A________1 
     B________0.5 
     C________- 
     D________- 
 
 Tariful de bază lunar al chiriei ( lei/m2) se actualizează în funcţie de rata anuală a inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului, până la data de 
31 ianuarie a fiecărui an, conform art. 27 alin (2) din O.G. nr.40/1999. 
 
a)terenuri extravilane redate circuitului agricol 
atribuite temporar ca mici loturi ajutătoare 

 
1 leu/100 m²/an 

 
1 leu/100 m²/an 

*Valorile prevazute mai sus reprezinta valorile de pornire a licitatiilor pentru terenuri si spatii care vor fi inchiriate prin licitatie in anul 2010. 



 
                                                                  

ANEXA 13 

 SCUTIRI ŞI FACILITĂŢI FISCALE 
 
 PERSOANE FIZICE 
 
 Conform art.284,alin.(1) lit.a din Legea 343/2006,”impozitul pe clădiri,impozitul pe teren,impozitul pe mijloacele de transport,taxa 
pentru eliberarea certificatelor,avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe speciale” nu se aplică pentru veteranii de război. 

Conform art.284,alin.(1) lit.b din Legea 343/2006,”impozitul pe clădiri,impozitul pe teren,impozitul pe miljloacele de transport,taxa 
pentru eliberarea certificatelor,avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe speciale” nu se aplică pentru refugiaţii,strămutaţii şi foştii deţinuţi 
politic. 
 Conform art.284,alin.(2) din Legea 343/2006,”impozitul pe clădiri,impozitul pe teren,impozitul pe miljloacele de transport aferent unui 
singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu” nu se aplică pentru revoluţionarii şi urmaşii eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 
1989. 

Conform art.284,alin.(3) din Legea 343/2006,”impozitul pe clădiri,impozitul pe teren” nu se aplică pentru văduvele nerecăsătorite ale 
veteranilor de război. 

Conform art.284,alin.(4) din Legea 343/2006,”impozitul pe clădiri,impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru 
desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în 
gradul I de invaliditate.” 

Aceste scutiri se acordă începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoanele prevăzute la art.284 alin.(1)-(4) depun 
cererea însoţită de documentele justificative pentru situaţia în care se încadrează şi numai pentru clădirile şi terenurile de la adresele de 
domiciliu ale acestora. 

 
În baza art.286,alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal şi pct.220 din HG 44/2004-Consiliul Local poate acorda scutirea la 

plata impozitului pe clădire pentru următoarele lucrări: 
a)reparaţii la acoperisuri,învelitori,terase; 
b)reparaţii şi înlocuiri la finisaje exterioare-tencuieli,placaje şi altele asemenea; 
c)lucrări de izolaţii exterioare pentru mărirea confortului termic al locuinţei.  
Aceste scutiri se vor aplica începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune cererea cu documentele 

justificative. 
SAU/ŞI facilităţi fiscale conform O.U.G. 18/12.03.2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe. Finanţarea 

executării lucrărilor cu 30% din bugetul local pentru mărirea confortului energetic la blocurile de locuinţe prin promovarea de programe 
integrate Planului Naţional de Eficienţă Energetică. 



În baza art.286,alin.(3) Cod Fiscal-Consiliul Local poate acorda scutire sau reducere de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului 
pe teren pentru persoanele fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din 
indemnizaţie de şomaj sau ajutor social. 

 
Pentru anul 2013, pentru persoane fizice, propunem scutirea sau reducerea de la plata impozitelor şi taxelor locale (pentru locuinţa de 

domiciliu şi terenul aferent) în valoarea salariului minim brut pe ţară,fără a depăşi impozitul datorat anual,pentru următoarele categorii de 
persoane: 

a)persoanele fizice ale căror venituri lunare pe membru de familie sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară,propunem reducerea 
cu 50% a impozitului pe clădiri şi teren  curte şi construcţii. 

b)persoanele fizice ale căror venituri lunare constau în exclusivitate din ajutor de şomaj  sau ajutor social , propunem reducerea cu 
50% a impozitului pe clădiri şi teren. 

Aceste reduceri se pot acorda doar în cazul în care persoanele în cauză nu deţin mai multe proprietăţi în afara celei de domiciliu. 
 
Notă: Conform Legii 44/1994 privind veteranii de război,precum şi unele drepturi al invalizilor şi văduvelor de război,cu modificările şi 

completările ulterioare,se aprobă scutirea de la plata impozitului corespunzător pentru terenurile arabile în suprafaţă de până la 5 hectare şi a 
taxelor speciale pentru veteranii de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război.  

 
PERSOANE JURIDICE 
Conform art.250 ,alin.(19) din Legea 343/2006,clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare,de către asociaţii,fundaţii şi 

culte,potrivit hotărârii Consiliului local,pot fi scutite de impozit. 

 PROCEDURI ŞI CONDIŢII DE ACORDARE 
a facilităţilor fiscale prevăzute de art.286 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

 Având în vedere facilităţile fiscale prevăzute de art.286 alin.(1) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,Consiliul Local poate acorda scutirea la 
plata impozitului pe clădire pentru următoarele lucrări: 
 a)reparaţii la acoperişuri,învelitori,terase; 
 b)reparaţii şi înlocuiri la finisaje exterioare-tencuieli,placaje şi altele asemenea; 
 c)lucrări de izolaţii exterioare pentru mărirea confortului termic al locuinţei. 
  

Contribuabilul proprietar/titular al imobilului,va depune o cerere la registratura Primăriei comunei Domnesti prin care va solicita acordarea facilităţii 
fiscale pentru reparaţiile ce urmează a le realiza/executa. 

Cerera va fi vizată de comisia stabilită prin dispoziţia primarului care va analiza şi aviza în termen de 10 zile de la înregistrare,necesitatea 
realizării/executării lucrărilor. 

Beneficiarul facilităţii fiscale va prezenta comisiei special constituite,documente justificative privind lucrările executate(devize de lucrări,bonuri 
fiscale,facturi şi orice alte documente din care sa reiasă sumele cheltuite pentru reparaţiile respective),în cel mult 10 zile de la terminarea lucrărilor. 



Lucrările de reparaţii nu vor depăşi data de 1 noiembrie a anului curent, iar scutirea se acordă începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii 
cererii. 

Comisia constituită va întocmi în termen de cel mult 5 zile,în baza verificărilor din teren  un proces verbal de recepţie a lucrărilor,în care se va 
constata că reparaţiile nominalizate la pct .a)-c) au fost sau nu realizate,indicând şi valoarea acestora. 

În cazul în care valoarea lucrărilor efectuate este mai mică decât impozitul datorat,contribuabilul este obligat să plătească diferenţa de impozit până 
la data scadenţei. 

În cazul în care se constată că reparaţiile nu s-au realizat în condiţiile stabilite,facilitatea fiscală se consideră acordată necuvenit,urmând a se stabili 
din oficiu obligaţia de plată a impozitului pe clădiri,la care se adaugă accesoriile calculate de la data de când impozitul pe clădiri se datora bugetului local. 

Nu pot beneficia de aceasta facilitate,contribuabilii care la data depunerii cererii sunt inregistrati cu restante la plata obligatiilor catre bugetul local al 
comunei Domnesti 

 
PROCEDURI ŞI CONDIŢII DE ACORDARE 

a facilităţilor fiscale prevăzute de art.286 alin.(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare 
 

  
Având în vedere facilităţile fiscale prevăzute de art.286 alin.(3) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal,Consiliul Local poate acorda scutire sau 

reducere de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară 
ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social. 
 Contribuabilul persoana fizica,proprietar/titular al clădirii şi terenului va depune la Compartimentul Impozite si Taxe Locale din cadrul Primăriei  
comunei Domnesti următoarele documente; 
•  o cerere care să cuprindă toate datele de stare civila şi CNP,prin care solicită reducerea impozitului aferent imobilului (clădire şi teren) de la adresa de 

domiciliu; 
• actul de proprietate a imobilului pentru care solicită reducerea impozitului; 
• ultimul cupon de pensie,adeverinţa de salariu sau adeverinţa de venit de la Administraţia Financiară ; 
• adeverinţa de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei,din care să rezulte că nu deţine teren extravilan în suprafaţă mai mare de 50 ari; 
• adeverinţa de la Serviciul Public de Asistenţă Socială din care să rezulte că este beneficiar de ajutor social; 
• adeverinţa de la A.J.O.F.M. Ilfov-punct de lucru Clinceni din care să rezulte că este beneficiar al indemnizaţiei de şomaj pe parcursul unui an întreg, 

începând din anul 2009; 
• copii ale certificatelor de naştere pentru copiii minori şi ale cărţilor de identitate pentru copiii majori; 
• ancheta socială întocmită de Serviciul Public de Asistenţă Socială. 
 Nu se acordă facilităţi fiscale persoanelor care deţin bunuri şi obiecte de lux(automobile,bijuterii,electrocasnice,etc.) care vor fi constatate cu ocazia 
anchetei sociale efectuate la domiciliul petentului. 
 Reducerea impozitului pe clădiri şi teren se acordă persoanei respective începând cu data de 1 a lunii următoare depunerii cererii împreună cu 
documentele solicitate şi se acordă numai pentru clădirea şi terenul “curţi şi construcţii” de la adresa de domiciliu. 
 
 



 
 
                                                                                                                                                                                   ANEXA 14 

S A N C Ţ I U N I 
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

LEGEA 343/2006 PENTRU MODIFICAREA CODULUI FISCAL,  HG 956/2009 
NIVELURILE  

 APROBATE PT. ANUL 
2012 

 
-lei- 

NIVELURILE 
PROPUSE PT. 

ANUL 2013 
 

-lei- 

 
 
 
 
Art.294 alin.(3) 

 
 
 
 

Contravenţia prevăzută la: 
• Alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la ……*1  lei la ……*2lei 

iar  cea de la 

• Alin.(2) lit.b-d) cu amendă de la ……*1 lei la…..*2 lei 

 
60*1 – 240*2 

 
 

240*1-600*2 

 
70*1 – 279*2 

 
 

279*1-696*2 

Art.294 alin.(4) Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea,evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor 
de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la ……*1lei la…………*2 lei. 

 
 
 
 

280*1- 1360*2 

 
 
 
 

325*1- 1.578*2 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
Se majoreaza conform art 294 alin.(6) cu 300% 

 
 Art.294 alin.(6) 

Contravenţia prevazută la: 
• alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la ……*1 lei  la…….*2. lei, 

iar  cea de la 
 
• alin.(2) lit.b)-d) cu amendă de la ……*1 lei la …….*2 lei 

 
 

240*1- 960*2 

 
960*1-2400*2 

 
 

280*1- 1.116*2 

 
1.116*1-2.784*2 

 Art.294 alin (6) Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 
vânzarea,evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor 
de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la …..*1 lei la  ……*2 .lei 
  

 
 
 
 

1100*1- 5450*2 

 
 
 
 

1.300*1- 6.312*2 

   
 
 


