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ROMANIA 

RO 547655  ZAGAR  266  MURES 

Tel. / Fax 0265 / 712412 
zagar@cjmures.ro  

            
            

 

H O T A R A R E A   NR. …. 
din  27.01.2014 

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 
 
 
Consiliul local al comunei Zagar  în şedinţa ordinară din data de 27.01.2014. 
 Având în vedere Expunerea de motive prezentata de primarul comunei ,privind 
impoziterle si taxele loale aferente anului 2014 ,avizul comisiei de specialitate si 
raportul compartimentului de resort  din aparatul propiu. 
 Tinand seama de  prevederilor stabilite de Legea nr.571/2003 privind Codul 
Fiscal ,Titlul IX – Impozite  si Taxe Locale, cu modificările şi completările ulterioare.; 
-HG 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003,cu 
modificările şi completările ulterioare modificata si completata prin H.G.1071 / 2012. 
-Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificări şi completări ulterioare. 
-H.G.1309 / 2012 privind  nivelurile pentru valorile impozabile ,impozitele si taxele 
locale  si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile . 

In temeiul  art.36 al.4 lit.c si art. 45 alin. 2 lit.c coroborat cu art.115.alin.1,lit.b   
din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala , republicată 

 
HOTARESTE 

 
Art. 1. Pentru anul 2014 se stabilesc urmatoarele categorii de impozite si taxe locale, 
 

- impozitul pe cladiri  
- impozitul pe teren 
- taxa asupra mijloacelor de transport  
- taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor 
- taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 
- impozitul pe spectacole 
- taxe speciale 
- taxe autofinantate 
- alte taxe locale 
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CAPITOLUL  I  
 

IMPOZITUL PE CLADIRI 
 

Art. 2. In cazul persoanelor fizice impozitul pe cladiri se calculeaza prin 
aplicarea cotei de impozitare de 0,1% asupra valoarii impozabile calculate astfel : 
Inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia exprimate in m2, cu valoarea 

impozabila corespunzatoare, conform tabelului urmator : 
 
Nr. 
Crt 

 
Felul şi destinaţia clădirilor şi a altor 

construcţii impozabile 

Valoarea impozabilă  - lei/mp- 
Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice  şi 
încălzire 

(condiţii cumulative) 

F r  instalaţii de 
apă,canalizare,electr
icitate sau  încălzire 

 

1. Clādiri cu  cadre din beton armat sau cu 
pereţi exteriori din cārāmidā arsā sau din 
orice materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi /  sau chimic  

935 555 

2. Clādire cu pereţii exteriori din lemn, din 
piatrā naturalā, din cārāmidā nearsā, din 
vālātuci sau din orice alte  materiale 
nesupuse unui tratament termic şi / sau 
chimic 

254 159 

3. Clādire-anexā cu cadre din beton armat sau 
cu pereţi exteriori din  cārāmidā arsā sau 
orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic  

159 143 

4. Clādire- anexā  cu pereţii exteriori din lemn, 
din piatrā naturalā, din cārāmidā nearsā, din 
vālātuci sau din orice alte  materiale 
nesupuse unui tratament termic şi / sau 
chimic 

95 63 

5. Subsol, demisol sau mansardā utilizatā ca 
locuinţā 

Valoarea reprezintă  75 % din suma care s-ar 
aplica cladirii 

6. Subsol, demisol sau mansardā utilizatā cu 
alte scopuri decât cel de locuinţā 

Valoarea reprezintă  50% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

In cazul cladirii utilizata ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 
mp, valoarea impozabila se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 mp/fractiune. 

Daca o persoana fizica are in proprietate mai mute cladiri, impozitul se 
majoreaza dupa um urmeaza: 

a. Cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu 
b. Cu 150% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu 
c. Cu 300% pentru cea de-a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la 

adresa de domiciliu 
 

In cazul persoanelor juridice impozitul pe cladiri se calculeaza 
prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii de inventar a cladirii reevaluata sau 10% 
asupra valorii nereevaluata a cladirii in ultimii 3 ani anterior anului fiscal de referinta.  
 
 Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de amplasarea cladirii, 
rangul localitatii stabilindu-se dupa cum urmeaza : 
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LOCALITATEA 

 

RANGUL 

 

ZONA 

COEFICIENTUL 

DE CORECTIE 

 

 
ZAGAR 

 
Rangul IV 

 
   A 

 
   1,10 

 
ZAGAR 

 
Rangul IV 

 
B 

 

 
1,05 

 

 
SELEUS 

 
Rangul V 

 
   C 

 
      1,00 

 
Art. 3 Impozitul pe cladiri nu se datoreaza pentru cladirile : 

 Cladirile proprietate de stat, a unitatilor administrativ-teritoriale  
sau a oricarui institutii publice, monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, 
muzee, case memoriale, toate cladirile apartinand cultelor religioase recunoscute in 
Romania, scoli, gradinite, cladirile restituite potrivit Legii 10/2001, cladiri retrocedate 
conform OUG 94/2000, cladirile folosite in scop umanitar de catre asociatii, fundatii si 
culte cu sediul in comuna Zagar. 

 Exceptie fac de la scutire acele incaperi, care sunt utilizate pentru  
activitati economice. 

 

CAPITOLUL II 

IMPOZITUL PE TEREN 
 
 
 

Art. 4.  Impozitul pe teren intravilan  cu constructii se stabileste astfel : 
______________________________________________________________________________ 

| Impozitul şi taxa pe teren                                                   | 
|______________________________________________________________________________| 
| Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan - Terenuri cu           | 
| construcţii                                                                  | 
|                                                                              | 
| Art. 258 alin. (2)                                                           | 
|______________________________________________________________________________| 
| Zona în cadrul localităţii          | Nivelurile impozitului/taxei, pe       | 
|                                     | ranguri de localităţi                  | 
|                                     |                             - lei/ha - | 
|                                     |________________________________________| 
|                                     |   0   |   I  |  II  |  III |  IV |  V  | 
|_____________________________________|_______|______|______|______|_____|_____| 
|               A                     | 10353 | 8597 | 7553 | 6545 | 889 | 711 | 
|_____________________________________|_______|______|______|______|_____|_____| 
|               B                     |  8597 | 6499 | 5269 | 4447 | 711 | 534 | 
|_____________________________________|_______|______|______|______|_____|_____| 
|               C                     |  6499 | 4447 | 3335 | 2113 | 534 | 355 | 
|_____________________________________|_______|______|______|______|_____|_____| 
|               D                     |  4447 | 2113 | 1763 | 1230 | 348 | 178 | 
|_____________________________________|_______|______|______|______|_____|_____| 
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Art. 5. Pentru terenuri in intravilan cu alta destinatie decat constructii, 

impozitul se stabileste astfel : 
 
 
 
 
 

______________________________________________________________________________ 

|            Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan              | 
| - orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii -   | 
|                                                                              | 
| Art. 258 alin. (4)                                                           | 
|                                                                   - lei/ha - | 
|______________________________________________________________________________| 
|Nr. |                        \               Zona |   A  |   B  |   C  |   D  | 
|crt.|                         \                   |      |      |      |      | 
|    | Categoria de folosinţă   \                  |      |      |      |      | 
|____|___________________________\_________________|______|______|______|______| 
|  1.| Teren arabil                                |  28  |  21  |  19  |  15  | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 
|  2.| Păşune                                      |  21  |  19  |  15  |  13  | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 
|  3.| Fâneaţă                                     |  21  |  19  |  15  |  13  | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 
|  4.| Vie                                         |  46  |  35  |  28  |  19  | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 
|  5.| Livadă                                      |  53  |  46  |  35  |  28  | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 
|  6.| Pădure sau alt teren cu vegetaţie           |  28  |  21  |  19  |  15  | 
|    | forestieră                                  |      |      |      |      | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 
|  7.| Teren cu ape                                |  15  |  13  |  8   |  x   | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 
|  8.| Drumuri şi căi ferate                       |  x   |  x   |  x   |  x   | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 
|  9.| Teren neproductiv                           |  x   |  x   |  x   |  x   | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 

 

Art.256.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. 
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Art. 6. Impozitul terenului in extravilan se stabileste in functie de categoria de 

folosinta si zona unde este situat, dupa cum urmeaza : 
 

_________ 

| Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în extravilan                         | 
|                                                                              | 
| Art. 258 alin. (6)                                                           | 
|                                                                   - lei/ha - | 
|______________________________________________________________________________| 
|Nr. |                        \               Zona |   A  |   B  |   C  |   D  | 
|crt.|                         \                   |      |      |      |      | 
|    | Categoria de folosinţă   \                  |      |      |      |      | 
|____|___________________________\_________________|______|______|______|______| 
|1.  | Teren cu construcţii                        |  31  |  28  |  26  |  22  | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 
|2.  | Teren arabil                                |  50  |  48  |  45  |  42  | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 
|3.  | Păşune                                      |  28  |  26  |  22  |  20  | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 
|4.  | Fâneaţă                                     |  28  |  26  |  22  |  20  | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 
|5.  | Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. |  55  |  53  |  50  |  48  | 
|    | crt. 5.1                                    |      |      |      |      | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 
|5.1.| Vie până la intrarea pe rod                 |  x   |  x   |  x   |  x   | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 
|6.  | Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la  |  56  |  53  |  50  |  48  | 
|    | nr. crt. 6.1                                |      |      |      |      | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 
|6.1.| Livadă până la intrarea pe rod              |  x   |  x   |  x   |  x   | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 
|7.  | Pădure sau alt teren cu vegetaţie           |  16  |  14  |  12  |  8   | 
|    | forestieră, cu excepţia celui prevăzut la   |      |      |      |      | 
|    | nr. crt. 7.1                                |      |      |      |      | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 
|7.1.| Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi    |  x   |  x   |  x   |  x   | 
|    | pădure cu rol de protecţie                  |      |      |      |      | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 
|8.  | Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări  |  6   |  5   |  2   |  1   | 
|    | piscicole                                   |      |      |      |      | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 
|8.1.| Teren cu amenajări piscicole                |  34  |  31  |  28  |  26  | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 
|9.  | Drumuri şi căi ferate                       |  x   |  x   |  x   |  x   | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 
|10. | Teren neproductiv                           |  x   |  x   |  x   |  x"  | 
|____|_____________________________________________|______|______|______|______| 

 
Art. 7. Impozitul pe teren nu se datoreaza : 

 Pentru terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care  
este acoperita de o cladire, teren, al unui cult religios, cimitir, institutii de invatamant, 
institutii publice, terenuri ocupate de autostrazi, drumuri nationale, terenuri aferente 
cladirilor restituite potrivit Legii 10/2001, terenurile aferente cladirilor retrocedate 
conform OUG 94/2000. 

 Exceptie fac de la scutire terenurile aferente incaperilor unde sunt  
desfasurate activitati economice. 
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CAPITOLUL III 

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

 
Art. 8. Persoanele cu domiciliul sau sediul in comuna Zagar care au in 

proprietate  mijloace de transport, datoreaza Bugetului Local o taxa asupra acestuia in 
raport cu capacitatea cilindrica, dupa cum urmeaza: 

Lei/an/200 cmc sau fractiune 
 

 
Mijloc de transport cu tracţiune mecanicā 

Suma în lei, 
pentru fiecare 
grupā de 200 

cm3 sau 
fracţiune din 

aceasta 
1.Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindricā de pânā la 
1600 cm3 inclusiv 

 
8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindricā între 1601 cm3 şi 2000 cm3  inclusiv 18 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindricā între 2001 cm3 şi 2600 cm3  inclusiv 72 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindricā între 2601 cm3 şi 3000 cm3  inclusiv 144 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindricā  de peste 3001 cm3 290 
6. Autobuze, autocare, microbuze 24 
7. Alte autovehicule cu masa totalā maximā autorizatā de pânā la 12 tone inclusiv, 
precum şi autoturismele de teren de producţie internā 

30 

  
 VEHICULE INREGISTRATE 200 cmc 

1. Vehicule cu capacitate cilindrica mai mica de 4800 cmc 4 
2. Vehicule cu capacitate cilindrica mai mare de 4800 cmc 6 
3. Vehicule fara  capacitate cilindrica evidentiata lei / an  150 

  
 In cazul unui atas, impozitul pe mijloacele de transport este de 50%  

din taxa pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective. 
 In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote, taxele se  

stabilesc in functie de capacitatea acestora si anume: 
 

MASA TOTALA MAXIM 

AUTORIZATA 

IMPOZIT 

(LEI) 

a. Pana la 1 tona inclusiv 9 
b. Intre 1 si 3 tone inclusiv 34 
c. Intre 3 si 5 tone inclusiv 52 
d. Peste 5 tone 64 
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Autovehiculele de transport marf  cu masa total  maxim  autorizat  egal  sau mai mare de 12 
tone 
 

 

 

 

 

Num rul axelor şi masa 
total  maxim  autorizata 

Impozitul în lei/an 

Ax(e) 
motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică 

sau 
echivalentele  
recunoscute 

 
 

Alte sisteme de suspensie pentru 
axele motoare 

I.Vehicule cu 2 axe 
 
1.Masa de cel puţin  12 tone, 
dar mai mică de 13 tone 

0 133 

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

133 367 

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

367 517 

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

517 1169 

5. Masa de cel puţin 18 tone 517 1169 
II.Vehicule cu 3 axe   
1. Masa de cel puţin  15 tone, 
dar mai mică de 17 tone 

133 231 

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

231 474 

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

474 615 

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

615 947 

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

947 1472 

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

947 1472 

7. Masa de cel puţin 26 tone 947 1472 
III.Vehicule cu 4 axe   
1. Masa de cel puţin  23 tone, 
dar mai mică de 25 tone 

615 623 

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

623 973 

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

973 1545 

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

1545 2291 

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

1545 2291 

6. Masa de cel puţin 32 tone 1545 2291 
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Combinaţii de autovehicule( autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marf  cu 
masa total  maxim  autorizat  egal  sau mai mare de 12 tone  

 

                                                                                                          

 

 

 

 

Num rul de axe şi 
greutatea brut  înc rcat  

maxim  admis  

Impozitul 

(în lei,/an) 

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau 

echivalentele  
recunoscute 

Alte sisteme de suspensie pentru 
axele motoare 

I.Vehicule cu 2+1 axe 

 

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

0 0 

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

0 0 

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

0 60 

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

60 137 

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

137 320 

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

320 414 

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

414 747 

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

747 1310 

9. Masa de cel puţin 28 tone 747 1310 

II.Vehicule cu 2+2 axe 

 

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

128 299 

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

299 491 

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

491 721 
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4. Masa de cel puţin 28 tone, 
dar mai mică de 29 tone 

721 871 

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

871 1429 

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

1429 1984 

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

1984 3012 

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

1984 3012 

9. Masa de cel puţin 38 tone 1984 3012 

III.Vehicule cu 2+3 axe 

 

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

1579 2197 

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

2197 2986 

3. Masa de cel puţin 40 tone 2197 2986 

IV.Vehicule cu 3+2 axe 

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

1395 1937 

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

1937 2679 

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

2679 3963 

4. Masa de cel puţin 44 tone 2679 3963 

V.Vehicule cu 3+3 axe 

 

  

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

794 960 

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

960 1434 

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

1434 2283 

4. Masa de cel puţin 44 tone 1434 2283 

 

 Art. 9. Taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplica pentru autoturismele de 
transport,  motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor cu handicap 
locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora, mijloacele de transport ale 
persoanelor de transport privind persoanele 
 
 juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public, daca tariful de transport 
este stabilit in conditiile de transport public, vehicole istorice. 
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CAPITOLUL IV 

 

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,  

AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR 
 

Art. 10.  Persoanele care vor sa obtina un certificat, aviz, autorizatie vor plati in 
prealabil taxa necesara, dupa cum urmeaza : 

 
 Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism: 

 
Suprafata pentru care se obtine 

certificatul de urbanism 

TAXA  

- lei -  

a. pana la 150 mp inclusiv                   5 lei 

b. intre 151 si 250 mp inclusiv            6 lei 

c. intre 251 si 500 mp inclusiv            8 lei 

d. intre 501 si 750 mp inclusiv               10 lei 

e. intre 751 si 1000 mp inclusiv 12 lei 

f. peste 1000 mp 14+0,01 leu/mp ptr. fiecare mp 

care depaseste 1000 mp 
 

 Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o  
cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta se stabileste la 0,5% 

din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii. 
 

 Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari  
necesara studiilorgeotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, 
balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si a altor exploatari se calculeaza 
inmultind numarul de metri patrati de teren afectat de foraj sau excavatie cu o 

valoare de 7 lei. 
 Taxa petru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de  

organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta 
autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
organizare de santier. 

 Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de  
corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructie. 

 Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru  
chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe caile si in spatiile publice 
precum si pentru amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj a firmelor si reclamelor 
va fi de 7 lei pentru fiecare m2 de suprafata ocupata de constructie. 

 Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice  
alta constructie decat cele prevazute in alt aliniat al prezentului articol, este egala cu 
1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, insclusiv instalatiile aferente. 

 Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfintare, partiala sau  
totala, a unei constructii este egala cu 0,1 % din valoarea impozabila a constructiei, 
stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri. In cazul desfiintarii partiale a unei 
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constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte 
portiunea din constructie care urmeaza a fi modelata. 

 Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a unei   
autorizatii de construire este egala cu 30%  din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului sau autorizatiei initiale. 

 Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de  
racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie 
electrica, telefonie si televiziune prin cablu se stabileste la 11 lei pentru fiecare racord 
iar pentru persoanele juridice este 22 lei/racord. 

 Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre  
comisia de urbanism si amenajarea teritoriului de catre primarii sau structurile de 
specialitate se stabileste suma de 13 lei. 

 Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala  
si adresa va fi de 8 lei.  
          
Art. 11.   a.) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea  unei 

activitati  economice va fi de 13 lei si viza anuala la 7 lei/an.  
        b.) Taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a   autorizatiei privind  

desfasurarea activitatii de  alimentatie publica, potrivit CAEN, clasa 5530-           
restaurante, clasa 5540 – baruri, se stabileste in suma  de 250 lei/an. 

 
Art. 12.  Taxa pentru : 

- eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste la 17 lei/an.  
- eliberarea autorizatiilor de functionare se stabileste la 17 lei/an.  

  
 
 Art. 13. Taxa pentru eliberarea unei copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale se stabileste la 
28 lei/mp sau fractiune de mp. 
 
 Art. 14. Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator este de 65 lei si 
viza tremestriala este  de 15 lei. 

 

Art.15.Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 

dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicat , cu modific rile 
şi complet rile ulterioare, cu     exceptia  celor pentru terenurile agricole  şi  
forestiere*3) la suma de 13 lei   

 Art . 16  Taxa pentru teren din excedent inchiriat in suma de 120lei/ha                        

 
 Art. 17. Nu se datoreaza taxa prevazuta la acest capitol pentru : 

 certificat de urbanism sau autorizaţie de construire pentru lăcaş de cult sau 
construcţie anexă, 

 certificat de  urbanism sau autorizaţie de construire pentru 
dezvoltarea,modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care 
aparţin domeniului  public al statului, 

 certificat de urbanism sau autorizaţie de construire,pentru  lucrări de interes 
public judeţean sau local, 
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 certificat de urbanism sau autorizaţie de construire,dacă beneficiarul construcţiei 

este o instituţie publică, 
 autorizaţie de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin 

concesionare. 
 
 
 

CAPITOLUL V 
 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAM  ŞI 
PUBLICITATE. 

 
 

Art.18.  Orice persoană beneficiară unor servicii de reclamă şi publicitate datorează 
taxă pentru  de reclamă şi publicitate în cota de  3% din  valoarea serviciilor de 
reclamă şi publicitate. 
 
Art.19.  Persoanele care utilizeaz  panou,afişaj pentru reclam  şi  publicitate 
într-un loc public datorează plata taxei anuale,după cum urmează: 

 în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică suma este de an 28 lei/m²/an sau fracţiune de m² 

 în cazul oricărui alt panou,afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi 
publicitate suma  este de 20 lei/mp/an sau fracţiune de mp. 

 
Art.20.  Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate nu se aplică: 

 instituţiilor publice cu excepţia cazurilor de reclamă economice,al afişelor şi 
panourilor amplasate în interiorul clădirilor,a marcajelor de avertizare de 
circulaţie precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale. 
 
 

CAPITOLUL VI 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
 
 

Art.21.   Pentru  manifestări artistice (piesa teatru, balet, opera, opereta, concert 
filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un 
spectacol de circ sau orice competitie sportiva), impozitul se stabileşte la 2% din 
încasări,din vânzarea  biletelor de intrare la teatru,cinematograf,circ,competiţii 
sportive, 

 În cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate mai sus ,cota de 
impozitare este de 5% 

 
Pentru activităţile artistice distractive de videotecă se stabileşte, 

 1,5 lei/m²/zi pentru centru de comună 
 1,3 lei/m²/zi,pentru satele componente 
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  Pentru  discoteci taxa se stabileşte astfel, 

 2,8 lei/m²/zi pentru centru de comună 
 2,5lei/m²/zi  pentru satele componente 

 
 

CAPITOLUL VII 

 

Alte taxe si impozite locale 

 
  Art.22. Utilizarea temporară a locurilor publice pentru obţinerea de  venituri se 
taxează astfel. 

 taxa pentru comerciantii care instaleaza tarabe demontabile taxa este de 3 lei 

/ mp /  zi. 
 Taxa pentru producatorii locali care valorifica produse proprii  este de 2 lei/ 

mp / zi. 
 taxa pentru apicultorii aflati in pasatoral care se stabilesc pe domeniul public 

este de  10 lei / zi . 
 
 Art. 23. Taxa de inregistrare se stabileste astfel: 

- Tractoare – 40 lei + cv. Tabla ( 21 lei)  
- Motorete – 30 lei + cv. Tabla(20 lei) 
- Carute – 30 lei + cv. Tabla (20 lei) 

        Art.24.Taxa anuală pentru cositoare,combine agricole,presă balot se stabileşte în 
sumă de 34 lei/an/vehicol. 

Taxa anuală pentru tractoare şi remorci neînmatriculate se stabileşte taxa după 
cum urmează. 

 Tractoare: 
-Tractor  pana la 45 CP   100 lei 
-Tractor intre 46 CP – 65 CP  220 lei 
-Tractor intre 66 CP – 100 CP  420 lei 
-Tractor peste 100 CP   500 lei 

 Remorci: 
-Numar de axe 1 – 20 lei 
-Numar de axe 2 – 30 lei 

 Taxă pentru rem surare terenurilor agricole 60 lei/parcelă.Remăsurarea 
terenurilor agricole se face la cererea deţinătorilor de terenuri,de către Comisia 
locală de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor. 
                        

         Taxe privind serviciile de copiat,multiplicat 0,5 lei/pagină. 
         Taxă pentru eliberarea copiilor de pe actele existente în arhivă 15 lei. 
          

 

 

        TAXE SPECIALE 
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Art.25.Pentru serviciile publice locale de oficierea căsătoriilor  în zilele 
nelucrătoare  se percepe o taxă de 50 lei. 

- Taxa divort 600 lei. 
- taxa  salubrizare persoane fizice de 6 lei/familie/luna 
- Taxa salubrizare persoane juridice 100 lei/pers juridica/an 
- Taxa paza noapte persoane fizice 72 lei/casa/an 
- Taxa paza noapte persoane juridice 200 lei/pers juridica/an 
 
 

CAPITOLUL VIII 

Taxe de timbru 

 
Art.26. Taxele judiciare de timbru conf.Legii 146/1997 

 
 Legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de părţi sau din arhiva 

notarului public,pentru fiecare copie 2 lei. 
 Eliberări de duplicate de pe actele notariale şi reconstituiri de acte 

originale 3 lei 

 
     Taxele extrajudiciare de timbru conf.Legii 117/1999. 

 Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale,de 
alta autorităţi publice,precum şi de instituţii devstat,care în exercitarea 
atribuţiilor lor ,sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt,a 
certificatelor,adeverinţelor şi a oricăror alte în înscrisuri prin care se atestă 
un fapt sau o situaţie,cu excepţia acelor acte pentru care  se plăteşte o altă 
taxă de timbru mai mare 2 lei.  

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

 pentru animale sub 2 ani               2 lei 
 pentru animale peste doi ani         2 lei 

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

 pentru animale sub 2 ani                            2 lei 

 pentru animale peste 2 ani                          4 lei 
                  
      Eliberarea certificatelor de atestare fiscală     4 lei 

 
      Înregistrarea la cerere,în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a 
sexului                                              13 lei       
         Înregistrarea,la cerere în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei                                                    
2 lei                  
        Transcrierea,la cerere în registrele de stare civilă române,a actelorde stare 
civilă întocmite de autorităţile străine   2 lei                     

Reconstituirea şi întocmirea ulterioară,la cerere a actelor de stare civilă                                                  
2 lei 
         Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor 
pierdute,sustrase,distruse sau deteriorate                      2 lei 
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CAPITOLUL IX 
TAXE PENTRU AUTOFINANTATE 

 
  Art. 27. Taxa pentru inchirierea Caminului Cultural se stabileste pe localitate 

astfel; 
                                      ZAGAR                   SELEUS   

- Pentru nunti    - 250 lei      - 175 lei 
- Bal          - 300 lei      - 150 lei 
- Botez         - 150 lei      -105 lei 
- Seri distractive - 100 lei      - 70 lei 
- Alte intruniri cu taxa de intrare -100 lei             -70lei                          

Pentru activitati scolare nu se plateste taxa. 
                                                     

CAPITOLUL X 

 Facilit ţi şi scutiri 
 

Art.28. Impozitul pe clădiri,impozitul pe teren,taxa asupra mijloacelor de 
transport,taxa pentru eliberarea certificatelor,avizelor şi autorizaţiilor,nu se aplică 
pentru urmatoare categorii: 

- se scutesc de la plata impozitului terenurilor aribile extravilane  în suprafaţ  de pân  
la 5 hectare, veteranii de r zboi, v duvele nerec s torite ale veteranilor de r zboi, 
str mutaţii, refugiaţii şi foştii deţinuţi politic. 

 
 
 
 

Veterani de razboi 

 impozitul aferent cladirii pentru 
locuinta de domiciliu 

 impozitul pe teren aferent cladirii 
de domiciliu 

 taxa aupra mijloacelor de 
transport aferenta unui singur 
autoturism 
 

 
 
 

Vaduva veteran de razboi care nu s-au 
recasatorit 

 impozitul aferent cladirii pentru 
locuinta de domiciliu 

 impozitul pe teren aferent cladirii 
de domiciliu 

 taxa aupra mijloacelor de 
transport aferenta unui singur 
autoturism 

 
Persoane persecutate din motive politice 

 impozitul aferent cladirii pentru 
locuinta de domiciliu 

 impozitul pe teren aferent cladirii 
de domiciliu 

 taxa aupra mijloacelor de 
transport aferenta unui singur 
autoturism 

 
Eroi- martiri 

 impozitul aferent cladirii pentru 
locuinta de domiciliu 

 impozitul pe teren aferent cladirii 
de domiciliu 

 taxa aupra mijloacelor de 
transport aferenta unui singur 
autoturism 
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Persoane cu handicap; 

 grav 
 accentuat 
 invaliditate grad I 

 impozitul aferent cladirii pentru 
locuinta de domiciliu 

 impozitul pe teren aferent cladirii 
de domiciliu 

 autorizatii de functionare pentru 
desfasurarea unei activitati 
economice 

 
Art.29. Persoanele ale căror venituri constau în exclusivitate din ajutor de 

şomaj,sau ajutor social,pe baza anchetei efectuate de primar şi la propunerea 
compartimentului financiar-contabil,pot beneficia de scutire sau reducere a impozitelor 
şi taxelor locale,prin hotărârea nominală a consiliului local. 

 
Art.30. Impozitul pe clădiri,impozitul pe teren,taxa asupra mijloacelor de 

transport,se plăteşte în două rate egale până la data de, 
 31 martie,30 septembrie 

 
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate se plăteşte în patru 

rate egale până la data de, 
 15 martie,15 iunie,15 septembrie şi 15 noiembrie. 

Impozitul  pe spectacole se plăteşte lunar  până la data de 15,a lunii  
următoare celei în  care  a avut loc spectacolul. 

 În cazul în care suma de plată este până  la 50 lei cumulat.pe capitole în 
parte,plata impozitelor şi taxelor datorate de persoane fizice şi juridice se 
efectuează până în  31 martie.  

 Art.31.Pentru  plata  integrală anuală până la 31 martie a impozitului  pe cladiri, 
pe teren a taxelor asupra mijloacelor de transport si taxa pentru afisaj se acordă o 
bonificatie de 10%. 

 
 Art.32. Pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale stabilite prin 
prezenta hotarâre se datorează penalităţi conform dispoziţiilor legale în vigoare. 
Funcţionarul vinovat de nestabilirea, urmărirea şi încasarea la timp a impozitelor şi 
taxelor datorate, răspunde pecuniar în limita majorărilor de întârziere calculate. 
 
 Art.33. Primarul comunei asigură publicarea prezentei hotărâri şi împreună cu 
compartimentul financiar-contabil este responsabil pentru stabilirea, controlul şi 
colectarea impozitelor şi taxelor locale precum şi a amenzilor,penalizărilor aferente. 
 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA  
BOGOR DORIN CRISTIAN 

 
Contrasemneaza  

Secretar  
Maria Cosmina ONET 
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RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 
 

 

 

 

 

 

        
   Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu   

privire la privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014. 
    Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia 

publica locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat compartimentul de 
resort  este deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  

  

 

 

 

INSPECTOR  

Muresan Razvan 

 

 

 

 

 

 

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE  

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014 
 

 

 

 

        
   Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu   

privire la privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014. 
    Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia 

publica locala republicata  cu privire  la proiectul susenuntat comisia de 
specialitate  este deacord cu propunerea facuta de  catre primarul comunei.  

  
 
 

 

PRESEDINTELE COMISIEI DE       SECRETAR 
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SPECIALITATE  

STOICA ALIN EUGEN       MARIA COSMINA ONET  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare vă propunem spre analiză şi aprobare nivelul impozitelor şi 
taxelor locale aplicabile începând cu 01 ianuarie 2014. Prezenta hotărâre abrogă H.C. 
L. 2 /29.01.2013 . 
  Pentru stabilirea lor s-a ţinut cont de prevederile din  O.U.G.1309 / 2012 privind  
nivelurile pentru valorile impozabile ,impozitele si taxele locale  si alte taxe asimilate 
acestora precum si amenzile aplicabile incepand  cu anul 2014. 

Pentru anul 2014 pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozit 
teren şi impozit pe mijloacele de transport propunem ca nivelul bonificaţiei să fie de 
10%.  

În aceste condiţii propunem spre analiză şi aprobare următoarele impozite şi taxe 
locale ce se vor aplica începând cu 01 ianuarie 2014.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
Cornel Adrian TANTAREANU 

 
 
 

 


	ROMANIA
	H O T A R A R E A   NR. ….
	HOTARESTE
	CAPITOLUL  I
	IMPOZITUL PE CLADIRI
	CAPITOLUL II
	IMPOZITUL PE TEREN

	CAPITOLUL VI
	IMPOZITUL PE SPECTACOLE
	CAPITOLUL VIII
	Taxe de timbru


	Facilităţi şi scutiri
	PRESEDINTE DE SEDINTA




