




                                                                                                                       ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr.  

 

T A B L O U L 

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

PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE DE MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES ÎN ANUL FISCAL 2016 

 

 

CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale 

 

 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI (art. 455-462 din legea 227/2015) 

1. Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care codul fiscal si 

hotararea de stabilire a impozitelor locale nu prevede altfel. 

2. Incepand cu anul 2016 impozitul/taxa pe clădiri se calculeaza diferit in functie de scopul in care e utilizata acea clădire, fiind definite trei categorii, 

astfel: 

 clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile 

necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii; 

 clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială; 

 clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial; 

3. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 

folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, 

locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 

IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI IN CAZUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE 

 Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor rezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii.  

VALORILE  IMPOZABILE în cazul clădirilor rezidențiale deținute de persoane fizice (Art. 457 alin. (1)) 

 

 Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, 

cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor: 

Valoarea impozabilă  - lei/m² - 



 

Tipul clădirii 

 

Nivelurile practicate 

în anul 2015 

Nivelurile aplicabile 

în anul 2016 
Proce

nt 

modif

icare 

2016/

2015 

Cu instalatii de apa, 

canalizare, electrice 

si incalzire 

(conditii 

cumulative) 

fara instalatii de apa, 

canalizare, electrice si 

incalzire 

Cu instalatii de apa, 

canalizare, electrice 

si incalzire 

(conditii 

cumulative) 

fara instalatii 

de apa, 

canalizare, 

electrice si 

incalzire 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori 

din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în 

urma unui tratament termic şi/sau chimic 
935 555 1000 600 

6.9%-

8.1% 

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 
254 159 300 200 

18.1%

- 

25.7% 

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 
159 143 200 175 

25.7%

- 

22.3% 

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 
  95 63 125 75 

31.5 

%-

19.1% 

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 

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 



 

 În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul de mai sus 

valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 

 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 sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor 

neacoperite. 

 Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se 

determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.  

 Asupra valorilor stabilite prin tabelul de mai sus intervine aplicarea anumitor coeficienţi şi procente în vederea stabilirii valorii impozabile a 

clădirilor 

1. Coeficienţii de corecţie în cazul impozitului pe clădiri în funcţie de zona si rangul 2 al  Municipiului Curtea de Arges în care este situată clădirea sunt 

următorii: 

       Zona A         Zona B          Zona C           Zona D 

           2,4             2,3              2,2               2,1 

 

2. În cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientii din tabelul de mai sus se reduc cu 0,10 

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

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă 

b) cu 30%, pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 si 100 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

c) cu 10%, pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 si 50 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră 

ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de 

intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, 

consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a 

clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii 

arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea 

clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

 

VALORILE  IMPOZABILE în cazul clădirilor rezidențiale deținute de persoane juridice 

 

1. Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează 

impozitul/taxa şi poate fi: 

    a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 

    b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare 

la data evaluării; 

    c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior; 

    d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 

   e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 

autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

    f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului,  

locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz 



2. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate 

cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. Prevederea nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a 

fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului. 

 3. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe 

clădiri este 5%. 

 4.  În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de 

referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită de 0,08% va fi datorată de proprietarul clădirii 

 

IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI IN CAZUL CLĂDIRILOR NEREZIDENȚIALE 

 

VALORILE  IMPOZABILE în cazul clădirilor nerezidențiale deținute de persoane fizice  

 

1. Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor nerezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra valorii impozabile a clădirii 

2. Valoarea impozabilă în cazul clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice este următoarea: 

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinţă. 

      3.Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează 

prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

      4.În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii 

impozabile. 

 

VALORILE  IMPOZABILE în cazul clădirilor nerezidențiale deținute de persoane juridice 

      1.Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor nerezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 1.2% asupra valorii impozabile a clădirii. 

      2. Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se 

datorează impozitul/taxa şi poate fi: 

         a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 

         b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în 

vigoare la data evaluării; 

        c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior; 

        d) valoarea clădirilor care  rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 

        e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 

autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

       f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului,  

locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz. 

      3.Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

 



 

IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI IN CAZUL CLĂDIRILOR MIXTE  

 

 

Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice 

 

1. În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru 

suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial 

2. În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează 

conform regulilor stabilite pentru clădirile rezidențiale. 

3. Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli: 

- în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează 

conform regulilor stabilite pentru clădirile rezidențiale. 

- în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt 

înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform regulilor stabilite pentru 

clădirile nerezidențiale  

Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice 

 

1. În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru 

suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor rezidențiale detinute de persoanele 

juridice, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor 

nerezidențiale detinute de persoanele juridice. 

 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN (art. 463-467 din legea 227/2015) 

1Orice persoană care are în proprietate un teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazul în care codul fiscal si hotararea 

de stabilire a impozitelor locale nu prevede altfel. 

1. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 

folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 

folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren. 

2. Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă. Pe 

perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren. 

3. În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în 

proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală 

din impozitul pentru terenul respectiv 

4. Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă 

a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. 

 

IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN 



Impozitul pe terenul cu constructii şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în 

suprafaţă de până la 400 m2 

1. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat 

în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren 

se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

 

Z
o
n

a
  

NIVELURILE PRACTICATE 

ÎN ANUL 2015 

- lei/ha **) - 

NIVELURILE APLICABILE 

ÎN ANUL 2016 

- lei/ha **) - 

Procent 

Modificare 

2016/2015 
Persoane juridice Persoane fizice Persoane juridice Persoane fizice 

A 7.553 7.553 7.553 7.553 0 

B 5.269 5.269 5.269 5.269 0 

C 3.335 3.335 3.335 3.335 0 

D 1.763 1.763 1.763 1.763 0 

Impozitul pe terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafața ce depășeste 

400 m2 

 

1.  În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru 

suprafaţa care depăşeşte 400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 

corespunzătoare prevăzută in următorul tabel, la care se aplica coeficientul de corectie pentru rangul II , respectiv coeficientul 4,00.  

 

Nr. 

crt. 

 

                           Zona 

 

 

 

Categoria de folosinţă 

Nivelurile practicate în anul 2015 

- lei/ha - 

Nivelurile aplicabile în anul 2016 

- lei/ha - 
Procent 

modifica

re 

2016/201

5 

Zona Zona  

A B C D A  B C D 

1 Teren arabil 28 21        19 15 28 21 19 15 0 % 

2 Păşune 21 19 15        13 21 19 15 13 0 % 

3 Fâneaţă 21 19 15 13 21 19 15 13 0 % 



4 Vie 46 35 28 19 46 35 28 19 0 % 

5 Livadă 53 46 35 28 53 46 35 28 0 % 

6 
Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 
28 21 19        15 28 21 19 15 0 % 

7 Teren cu ape 15 13 8 x 15 13 8 x 0 % 

8 Drumuri şi căi ferate x x x x x x x x x 

9 Neproductiv x x x x x x x x x 

 

2. In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de 

terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor legate de impozitul pe terenul amplasat in extravilan numai dacă 

îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 

 a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;  

b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a 

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 

 

1. În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 

corespunzătoare prevăzută in următorul tabel: 

Nr. 

crt. 

                                                                                   Zona 

 

 

Categoria de folosinţă 

Nivelurile propuse în anul 2016 

- lei/ha - 

 

Proce

nt 

modif

icare Zona Zona  

A B C D  

 

1 Teren cu construcţii 31 28 26 22 0% 

2 Arabil            50              48 45 42 0% 

3 Păşune 28 26 22 20 0% 

4 Fâneaţă 28 26 22 20 0% 



5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1             55 53 50 48 0% 

 

5.1 Vie până la intrarea pe rod x x 0 0  

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1 56 53 50 48 0% 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod x x 
0 0  

7 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia 

celui prevăzut la nr. crt.7.1 
16 14 

             12 8 0% 

7.1 
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de 

protecţie 
x x 

0 0  

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 5 2 1 0% 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 31 28 26 0% 

9 Drumuri şi căi ferate x x 0 0  

10 Teren neproductiv x x 0 0  

Nota : Pentru determinarea impozitului/taxei pe teren pentru terenurile amplasate in extravilan, asupra nivelurilor stabilite in tabelul de mai sus , 

se aplica coeficientul de corectie, ce corespunde Municipiului Curtea de Arges ca localitate de rangul II , diferentiat pe zone, respectiv coeficientul 

2,40 pentru zona A, coeficientul 2,30 pentru zona B, coeficientul 2,20 pentru zona C si coeficientul 2,10 pentru zona A. 

Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei 

de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui 

membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare şi categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice. 



 

CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT (art. 468-472 din legea 227/2015) 

 

1. Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru 

mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în codul fiscal prevede altfel. 

2. Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România. 

3. Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativteritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau 

punctul de lucru, după caz. 

4. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de 

transport se datorează de locatar. 

5. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50% conform hotărârii consiliului local.  

6. În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 

7. Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport. 

8. În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, 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:                                          

I. Vehicule inmatriculate 

 (lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta) 

NIVELURILE PRACTICATE 

ÎN ANUL 2015 

NIVELURILE APLICABILE 

ÎN ANUL 2016 

Proce

nt 

modi

ficare 

2016/

2015 

% 

Lei/200 cm³ sau fracţiune din 

aceasta  

Lei/200 cm³ sau fracţiune din 

aceasta 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică 

de până la 1600 cm3, inclusiv 
8 8 0% 

2. Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 

1.600 cmc 
x 9  

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, 

inclusiv 
18 18 

0% 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, 

inclusiv 
72 72 

0% 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, 

inclusiv 
144 144 

0% 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 290 0% 

7. Autobuze, autocare, microbuze                           24 24 0% 

8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone 

inclusiv * 
30 30 

0% 

9. Tractoare înmatriculate 18 18 0% 



Nivelurile din tabelul anterior s-au obţinut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin legea 227/2015 a unei cote aditionale de 7%, conform art.489 din legea 

227/2015 privind codul fiscal, cotă aprobată prin HCL 

 * se includ şi autovehiculele de până la 12 tone inclusiv, destinate prin construcţie atât transportului de persoane cât şi de bunuri, automobile mixte, 

autospecializate 

 

II. vehicule inregistrate 
Valori practicate în anul 

2015 

Valori propuse prin 

Legea 227/2015 

Valori aplicabile 

în anul 2016 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică                                                                                                                   lei/200 cm³ 

         1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm³ 4  2 – 4  4 

         1.2  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm³ 6 4 – 6  5 

2.  Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 80 lei/an 50 – 150 lei/an 80 lei/an 

9. În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport 

este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul, în lei, în anul 2015 Impozitul, în lei, în anul 2016 

Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 

de suspensie 

pentru axele 

motoare 

Vehicule cu 2 axe 

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133 0 133 

2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 133 367 

3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 367 517 

4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1.169 517 1.169 

5. Masa de cel puţin 18 tone 517 1.169 517 1.169 

Vehicule cu 3 axe 

1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 133 231 



2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 231 474 

3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 474 615 

4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 615 947 

5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1.472 947 1.472 

6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1.472 947 1.472 

7. Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472 947 1.472 

Vehicule cu 4 axe 

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 615 623 

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 623 973 

3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1545 973 1545 

4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 

5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 

6. Masa de cel puţin 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 

 

10. În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată 

egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

  

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul, în lei, în anul 2015 Impozitul, în lei, în anul 2016 

Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute  

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute  

Alte sisteme 

de suspensie 

pentru axele 

motoare 

Vehicule cu 2+1 axe 

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 



2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 

3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60 0 60 

4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 60 137 

5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 137 320 

6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 320 414 

7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 414 747 

8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1.310 747 1.310 

9. Masa de cel puţin 28 tone 747 1.310 747 1.310 

Vehicule cu 2+2 axe 

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 128 299 

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 299 491 

3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 491 721 

4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 721 871 

5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1.429 871 1.429 

6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1.984 1.429 1.984 

7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 

8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 

9. Masa de cel puţin 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 

Vehicule cu 2+3 axe 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.579 2.197 1.579 2.197 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986 

3. Masa de cel puţin 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986 



Vehicule cu 3+2 axe 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 1.937 1.395 1.937 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2.679 1.937 2.679 

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963 

4. Masa de cel puţin 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963 

Vehicule cu 3+3 axe 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 794 960 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1.434 960 1.434 

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283 

4. Masa de cel puţin 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283 

     
 

 

11. În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la pct 10, taxa asupra 

mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE PRACTICATE 

ÎN ANUL 2015 

NIVELURILE APLICABILE 

ÎN ANUL 2016 

Procent modificare 

2016/2015 

1. Până la 1 tonă, inclusiv 9 9 0% 

2. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34 0% 

3. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 52 0% 

4. Peste 5 tone 64 64 0% 

Nivelurile din tabelul anterior s-au obţinut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin legea 227/2015 a unei cote aditionale de 7%, conform 489 din legea 227/2015 

privind codul fiscal, cota aprobată prin HCL. 

 
12. În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 



Tipuri de mijloace de transport pe apă 

NIVELURILE 

PRACTICATE 

ÎN ANUL 2015 

NIVELURILE 

APLICABILE 

ÎN ANUL 2016 

Procent 

modificare 

2016/2015 

Impozitul, în lei Impozitul, în lei - % - 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 
21 0% 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 
56 0% 

3. Bărci cu motor 210 
210 0% 

4. Nave de sport şi agrement *) (intre o si 1119)  100 
100 0% 

5. Scutere de apă 210 
210 0% 

 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban 

 

Nivelurile practicate 

în anul 2015 

Taxa, în lei 

Nivelurile propuse 

prin legea 227/2015 

Nivelurile aplicabile 

în anul 2016 

Taxa, în lei 

Procent de 

modificare 

2016/2015 

- % - 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism: 

a) Până la 150 m², inclusiv 5 între 5 – 6  5 0 % 

b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 6 între 6 – 7 6 0 % 

c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 8 între 7 – 9 8 0 % 

d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 10 între 9 – 12 10 0 % 

e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 12 între 12 – 14 12 0 % 

f) Peste 1.000 m² 
14 + 0,01 lei/m² pentru 

fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m² 

14 + 0,01 lei/m² pentru 

fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m² 

14 + 0,01 lei/m² pentru 

fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m² 

0% 



 

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 

 

Niveluri 2015 
Nivelurile  propuse 

prin legea 227/2015 
Niveluri 2016 

Procent 

2016/2015 

2 pentru 

fiecare m2 

afectat 

între 0 – 15 lei pentru 

fiecare m2 afectat 

2 lei pentru 

fiecare m2 afectat 
0  

 

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 

 

 

Niveluri 2015 
Nivelurile  propuse 

prin legea 227/2015 
Niveluri 2016 

Procent 

2016/2015 

7 lei pentru 

fiecare m2 de 

suprafaţă 

ocupata de 

constructie 

între 0 – 8 lei pentru 

fiecare m2 de 

suprafaţă ocupată de 

construcţie  

7 lei pentru 

fiecare m2 de 

suprafaţă ocupată de 

construcţie 

0 % 

 

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 

 

 

Niveluri 2015 
Nivelurile  propuse 

prin legea 227/2015 
Niveluri 2016 

Procent 

2016/2015 

11 lei pentru 

fiecare racord 

între 0 – 13 lei pentru 

fiecare racord 

11 lei pentru 

fiecare racord 
0 % 

 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 

urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de 

specialitate din cadrul consiliului judeţean 

 

 

 

Niveluri 2015 
Nivelurile  propuse 

prin legea 227/2015 
Niveluri 2016 

Procent 

2016/2015 

13 lei între 0 – 15 lei 13 lei 0 % 

 
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 

 

 

 

Niveluri 2015 
Nivelurile  propuse 

prin legea 227/2015 
Niveluri 2016 

Procent 

2016/2015 

8 lei între 0 – 9 lei 8 lei 0 % 

 

 

  
 



 

Taxa  pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 

 

 

 

 

Art. 475 alin. (1) – Direcţia de Sănătate Publică 

Niveluri 

2015 

Nivelurile  propuse 

prin legea 227/2015 
Niveluri 2016 

Procent 

modificare 

2016/2015 

17 lei între 0 – 20 lei 17  lei 0 % 

 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe 

alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 

Niveluri propuse prin legea 227/2015 

Între 0 – 32 lei inclusiv  

 
Niveluri practicate în anul 

2015 

Niveluri aplicabile în 

anul 2016 

Procent 

modificare 

2016/2015 

Eliberare extras din documentaţii de urbanism . 
                    28 lei pentru 

fiecare mp sau fractiune 

                    28 lei pentru 

fiecare mp sau fractiune 
          0% 

    

    

 

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător/carnet comercializare 

produse agricole) 

 

Taxa  practicată 

în 2015 

Nivelurile  

propuse prin 

legea 227/2015 

Taxa aplicabilă 

în 2016 

Procent 

modificare 

2016/2015 

60/13 lei între 0 – 80 lei 60/13 lei 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taxa pentru eliberarea/viza anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publica 
 

Pentru eliberarea/viza anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, pe raza administrativ-teritorială a 

municipiului Curtea de Arges, comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificării din economia naţională -  CAEN, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr.656/1997, cu modificările ulterioare, în clasa 5530 – restaurante(*) şi în clasa 5540 - baruri(*), datorează taxe diferenţiate, 

astfel: 

 

                                 

STRUCTURA DE VÂNZARE 

 

Taxa pentru 

eliberare/vizarea 

anuală a autorizaţiei 

privind desfăşurarea 

activităţii de 

alimentaţie publică 

- lei - 

- pentru structura de vanzare cu suprafata de pana la 10 mp 150 

- pentru structura de vanzare cu suprafata intre 10 mp.si 100 mp 300 

- pentru structura de vanzare cu suprafata intre 100 mp si200mp 500 

-pentru structura de vanzare cu suprafata mai mare de 200 mp 1500 

 

 

Taxa pentru viza anuală a autorizaţiilor privind activităţile de alimentaţie publică, se plăteşte integral pentru tot anul în curs, anticipat 

eliberarii acestora. 

Cererea pentru viza anuala, insotita de documentatia necesara se depune la Primaria Curtea de Arges pana la data de 31 ianuarie 2016 

inclusiv, data dupa care se percep majorari de intarziere,iar in cazul autorizatiilor eliberate pentru activitati sezoniere majorarile de intarziere se 

percep incepand cu data de intai a lunii urmatoare inceperii activitatii. 

Taxa pentru eliberarea/viza anuala a autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de alimentatie publica nu se restituie chiar daca autorizatia a 

fost anulata sau suspendata, dupa caz. 

Taxa pentru viza anuala nu se percepe in cazul in care pana la 31 ianuarie 2016 a solicitat suspendarea autorizatiei pe intregul an calendaristic. 

Orice modificare/completare in autorizatia de functionare a unitatii de alimentatie publica va fi comunicata in termen de 15 zile 

compartimentului de specialitate al Primariei Curtea de Arges. 

Funcţionarea fără autorizaţia eliberată de Primarul Municipiului Curtea de Arges sau fără viza anuală a acesteia, pe raza administrativ-

teritorială a municipiului Curtea de Arges , a oricărui exerciţiu comercial a cărui activitate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din 

economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.656/1997, cu modificările ulterioare, în clasa 5530 - restaurante(*) şi în clasa 

5540 – baruri(*), constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

 
 

 



 

 

 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

 

  A.Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

 

 

 

Art. 478 alin. (2) 

NIVELURILE  

PRACTICATE ÎN 

ANUL 2015 

Niveluri propuse prin 

legea 227/2015 

NIVELURILE  

APLICABILE ÎN 

ANUL 2016 

Procent 

modificare

2014/2015 

lei/m2 sau fracţiune de 

m2  

lei/m2 sau fracţiune de 

m2 

lei/m2 sau fracţiune de 

m2 
- % - 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 

derulează o activitate economică 
20 între 0 şi 32, inclusiv 20  0 % 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj 

pentru reclamă şi publicitate 
20 între 0 şi 23, inclusiv 20  0 % 

 B. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate 

   Art. 477 alin.5 

 

 

3% la valoarea serviciilor 

de reclama si publicitate 

fara TVA 

1%-3% 
3% la valoarea serviciilor 

de reclama si publicitate 

fara TVA 

0% 

 

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE  

Manifestarea artistică sau activitatea distractiva 
NIVELURILE  PRACTICATE ÎN ANUL 

2015 
NIVEL  ANUL 2016 

a) în cazul videotecilor                                 0.2 lei/mp/zi - 

b) în cazul discotecilor      0.2 lei/mp/zi - 

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă -Art. 481   
NIVELURILE  APLICATE ÎN 

ANUL 2015 

NIVELURILE  

APLICABILE ÎN ANUL 2016 

1. spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert 

filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un 

spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională 

2% 2% 

2. oricare alta manifestare artistica decat cele enumerate la punctul 1 5% 5% 



 

                                                                                     CAPITOLUL   VIII – ALTE  TAXE  LOCALE 

 

 

                               TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE 
 

 

 Taxele achitate de persoanele fizice sau juridice care ocupa temporar locuri publice, altele decat cele din piete, targuri si oboare, 

precum si suprafete din fata magazinelor sau atelierelor de prestari servicii se datoreaza, dupa cum urmeaza: 

 

Nr. 

crt.. 

Denumirea taxei Nivel 2015 

Lei 

Nivel 2016 

Lei 

1.  Taxa pentru vanzari de produse sau prestari servicii diverse    (lei/mp/zi) 2,5 2,5 

2.  Taxa pentru vanzari de produse sau prestari servicii cu ocazia manifestarilor prilejuite de « «  

Zilele Municipiului » » lei/mp/zi 

0 8 

3.  Taxa pentru parcuri de distractii   

(lei/mp/zi) 

0,5 0,5 

4.  Taxa pentru depozitarea de materiale si pentru organizare de santier 

(lei/mp/luna) 

2 2 

4. 

 

Taxa pentru reclama sonora   lei/zi     10 10 

5 Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului sezonier stradal si pe terase 

.(lei/mp/luna) 

 

25 

 

25 

6. Pentru ocuparea domeniului public cu panouri de reclama si publicitate (lei/mp/luna)  22 22 

7. Taxa comert ambulant     lei/zi 10 10 

8. Taxa pentru utilizarea Salii multifunctionale a Primariei (lei//ora)                       

- 

        100 

9. Taxa pentru utilizarea Salii Centrului Cultural G. Toparceanu ( lei/ora)  

 - 

 

150 

 

 

10. Taxe ocupare locuri publice cu copertine si garaje (lei/mp/luna) 

-pentru copertine deschise 

-pentru copertine inchise 

 

0,8 

             1 

 

0.8 

     1 



-pentru garaje 

 

1,2 1.2 

11. Taxe pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta 

(lei/mp/luna) : 

  

A. Activitate de comert 25 25 

B. Taxa prestari servicii si productie   

 

-Zona A 

-Zona B 

 

 

4 

3 

 

 

4 

3 

C. Activitati culturale , invatamant , asistenta sociala, pensionari   (lei/mp/luna) 2 2 

D. Cabinete medicale 4 4 

E. Activitati administrative sau profesionale 

 

-Zona A 

-Zona B 

 

 

5 

4 

 

 

5 

4 

F. Depozite independente pentru activitati comerciale si de productie 

-Zona A 

-Zona B 

 

2,5 

2 

 

2,5 

2 

G. Soproane sau depozite in aer liber 1 1 

H. Activitati de turism , agentii 11 11 

I. Activitati de birou 5 5 

J. Grupuri sanitare inclusiv cai acces 1 1 

K. Activitati nonprofit 1 1 

L. Activitati proiectare 3 3 

M. Cinematograf 1 1 

N. Curti aferente imobilelor inchiriate persoanelor juridice 0,5 0,5 

O. Taxa pentru utilizarea Salii  de sport ( lei/ora) 

- perioada octombrie – martie 

- perioada aprilie - septembrie 

 

           100 

 

60 

 

   100 

 

 60 

12. Taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice din piete, targuri si oboare      



(lei/mp/zi)   

A. Taxa pentru inchirierea meselor din piete catre persoane fizice si juridice (lei/masa/zi) 

- inchiriere mese zilnic 

-inchiriere mese in sezon- 6 luni 

- inchiriere mese anual – 12 luni 

- inchiriere masa si vitrina frigorifica 

 

 

8 

8 

6 

- 

 

 

8 

8 

6 

    10 

B. Taxa pentru inchirierea platourilor din piete: 

-persoane fizice 

-persoane juridice 

 

3 

3 

 

 

3 

3 

 

C. Taxa pentru inchirierea platourilor din targuri 3 3 

D. Taxa pentru comercializarea cerealelor in obor: 

-autoturisme 

-autocamioane 

-remorci 

-carute 

- masini utilitare 

- TIR 

 

10 

30 

15 

5 

20 

50 

 

     10 

30 

15 

5 

20 

50 

E. Taxa pentru inchirierea platoului din targul anual: 

-activitati de comert 

-parcuri de distractii 

 

             2,5 

1,5 

 

     2,5 

1,5 

F. Taxa pentru inchiriere spatii depozitare  (lei/mp/luna)            10    10 

G. Taxa pentru inchirierea spatiilor comerciale  (lei/mp/luna) 30 30 

H. Taxa pentru prestarea de servicii  (lei/buc./zi) 

 

-inchiriere cantare 

-inchiriere tavi plastic 

-inchiriere  halate 

 

 

5 

0,5 

1 

 

 

5 

0,5 

1 

I. Taxa intrare WC public  (lei/pers.) 1 1 

J. Taxa parcare comercianti si producatori   (lei/zi) 5 5 

K Taxa pentru utilizarea containerelor metalice (lei/luna) 300 300 

L. Taxa de rezervare a meselor, altele decat cele inchiriate(lei/masa/zi) 3 3 

M Taxa pentru inchirierea temporara a platourilor, altele decat cele din piete si 25 25 



targuri(lei/mp/luna) 

 

                                                                                                                   

N. Taxa concesionare loc de veci                                                                  100 lei/ 7 

ani 

300 lei/ 20 

ani 

  100 lei/ 7 

ani 

     300 lei/ 

20 ani 

O. Taxa intretinere loc de veci                                                                                    10 

lei/an 

10 lei/an 

P. Taxa insamantare artificiala a bovinelor                                                             20 

lei/cap 

                  

20 lei/cap 

R. Taxa eliberare certificat fiscal in aceeasi zi             10 

lei 

                  

10 lei 

S. Taxa autorizatie taxi sau viza anuala a acesteia 180 

lei/an/autov

ehicol 

180 

lei/an/autov

ehicol 

T. Taxa pentru schimbarea autorizatiei  ca urmare  

  a inlocuirii autovehiculului                                                                                                                 

100 

lei/an/autov

ehicol 

100 

lei/an/autov

ehicol 

U. Taxa acces statie taxi                                                                                                                                  130 

lei/an/autov

ehicol 

130 

lei/an/autov

ehicol 

V. Taxa inregistrare vehicule care nu sunt supuse inmatricularii                                                                     50 

lei/an/vehic

ol 

50 

lei/an/vehic

ol 

X. Taxa intrare in municipiu pentru aprovizionare cu marfa  ( lei/zi/autovehicul)   

     - autoutilitare < 3.5 tone   

     - autoutilitare  3.5 to - 7.5 to   

     - camioane  > 7.5 to   

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                         ANEXA NR. 2 

 

 
 

TAXE SPECIALE AFERENTE ACTIVITĂŢII DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

 

 

– Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.)  – 

 

 

Nr. 

crt 
Specificatie 

Taxe practicate în 

anul 2015 

Taxe aplicabile în 

anul 2016 

Procent 

modificare 

2016/2015 

1. Taxa privind contravaloarea cărţii de identitate  7 lei 7 lei 0 % 

2. Taxa privind contravaloarea cărţii de identitate provizorii  1 leu 1 leu 0 % 

3. 
Taxa privind furnizarea de date cu caracter personal, în condiţiile legii, pentru persoanele 

fizice / juridice. 
1 leu/pers 1 leu/pers 0 % 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                   ANEXA NR. 3 
 
 
                                     TAXE SPECIALE AFERENTE MUZEULUI MUNICIPAL 
 

Nr. 

crt 
Specificatie 

Taxe practicate în 

anul 2015-lei 

Taxe aplicabile în 

anul 2016-lei 

Procent 

modificare 

2016/2015 

1. 

Taxa vizitare   - adulti  

                      - elevi , studenti  

           

 

 

              5 

              2 

                 5 

                 2 
0 % 

2. Taxa de filmare              30  30 0 % 

3.   Taxa de fotografiere – in incinta obiectivelor                 5  5 0% 

4. 

 Taxa ghidaj de specialitate   - in limba romana  ( pentru fiecare grup ) 

                                          - in limba de circulatie internationala  ( pentru fiecare grup ) 

                8 

50 

8 

50 
0 % 

5.   Taxa inchiriere sala multifunctionala  ( lei/ ora ) 50 50 0% 

6 

Taxa parcare   (lei/ora )      -  autoturisme 

                                        - autobuze 

 

 

 

 

1 

1.5 

2 

 

1 

1.5 

2 

0% 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     ANEXA NR   4    LA HCL NR. 

SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

1 

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2015 
NIVELURILE  PROPUSE PRIN legea 227/2015. ŞI 

APLICABILE ÎN ANUL 2016 

Procent 

2016/2015 

Art. 294 alin. 3) legea 571/2003  

- Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 

amendă de la 70 de lei la 279 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu 

amendă de la 279 de lei la 696 de lei. 

Art. 493 alin 3) legea 227/2015 

-  Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 

amendă de la 70 de lei la 279 de lei, iar cele de la alin 2 lit. b) cu 

amendă de la 279 de lei la 696 de lei. 

0 % 

2 

Art. 294 alin. 4) legea 571/2003 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 

vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 

biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei. 

Art. 493 alin 4) legea 227/2015 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 

vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 

biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei. 

0 % 

 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

  1 

NIVELURILE  PRACTICATE IN ANUL 2015 
NIVELURILE  PROPUSE PRIN legea 227/2015. ŞI 

APLICABILE ÎN ANUL 2016 

Procent 

2016/2015 

Art. 294 alin. (6) 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă 

de la 280 de lei la 1.116 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de 

la 1.116 de lei la 2.784 de lei. 

Art. 493 alin 3) si 5) legea 227/2015 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 

amendă de la 280 de lei la 1.116 de lei, iar cele de la lit. b cu 

amendă de la 1.116 de lei la 2.784 de lei. 

0 % 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 

vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 

biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 1.300 de lei la 6.312 de lei. 

Art. 493 alin 4) si 5) legea 227/2015 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 

vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi 

a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 1.300 de lei la 6.312 de lei. 

0 % 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            ANEXA NR.  5     LA HCL NR. 

 

 

 

TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU - LEGEA  NR. 117/1999 PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU  

 

 

Extras din norma juridică 

Nivelurile  

practicate in 

anul 2015 

Nivelurile  

propuse 

pentru anul 

2016 

Procent 

modificare 

2016/2015 

 Taxa, în lei   Taxa, în lei  -%- 

CAPITOLUL I 

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 

1 

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi 

de instituţii de stat, care, în exercitarea  atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a 

certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte 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 0 % 

2 

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: x x x 

- pentru animale sub 2 ani 2 2 0 % 

- pentru animale peste 2 ani 2 2 0 % 

3 

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:  

- pentru animale sub 2 ani 2 2 0 % 

- pentru animale peste 2 ani 5 5 0 % 

4 Eliberarea certificatelor de atestare fiscală 4 4 0 % 

5 Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie 2 2 0 % 

6 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 2 0 % 



7 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 15 15 0 % 

8 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 2 0 % 

9 
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de 

autorităţile străine 
2 2 0 % 

10 Reconstituirea  şi  întocmirea  ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 2 0 % 

11 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 2 2 0 % 

CAPITOLUL II 

Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, 

precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit 

1 

Acte de identitate: 

 a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate 

pentru cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii 

legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie 

5 5 0 % 

 b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie 6 6 0 % 

2 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 3 0% 

3 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 2 0% 

CAPITOLUL III 

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere 

1 

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

a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi 

B+E 
6 6 0 % 

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, 

D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV 
28 28 0 % 

2 

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile 

cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru 

obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o 

şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E 

84 84 0 % 

CAPITOLUL IV 

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe 

1 

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: 

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv 60 60 0 % 

b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg 145 145 0 % 

2 
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau 

temporar 
9 9 0 % 

3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 414 414 0 % 



CAPITOLUL V 

Taxă pentru furnizare date  

1 

Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de 

evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi 

certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor 

de conducere şi certificatelor de înmatriculare 

5 5 0 % 

CAPITOLUL VI 

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare 

1 

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 

18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole 

şi forestiere - Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului  nr. 105/2004 privind unele măsuri 

pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, 

în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit. 

15 15 0 % 




