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ROMANIA 
RO  547655  ZAGAR  266  MURES 

Tel. 0265 – 712412 
zagar@cjmures.ro 

 

       
  

 HOTARAREA Nr.______ 
 

din 03.02.2017 
 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a zonelor în cadrul 
comunei ZAGAR începând cu anul 2017  

      
Consiliul Local al comunei Zagar, întrunit în şedin  ordinara din data de 03.02.2017. 
Având în vedere prevederile: 

 -Titlului IX-Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modific rile și complet rile ulterioare; 

-art.16 alin. (2), art. 5 alin.(1) lit „a”, precum şi prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind 
finan ele publice locale, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

-art. 266, alin.(6) și (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal, cu 
modific rile și complet rile ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.”b” și (4) lit. “c” din Legea nr.215/2001 
privind administrația și public  local , cu modific rile și complet rile ulterioare, administra iei publice 
locale nr. 215/2001, republicat , cu modificarile şi complet rile ulterioare,  prevederile art.27 din 
Legea nr. nr.273/2006 privind finan ele publice locale, cu modific rile şi complet rile ulterioare si 
pervederile Legii nr.1 / 2017 privind eliminarea unor taxe si tarife  

În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) litera “c” și art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 
administra iei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare 

 
hot r ște : 

   
Art. 1. Se stabileste conform anexei  impozitele şi taxele locale pentru anul 2017 dup  cum urmeaz : 

1. nivelurile stabilite în sume fixe sunt prev zute în ,,Anexa cuprinzând impozitele şi taxele 
locale, alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2017”, 
anex  la prezenta hotarâre; 

a) cota prev zut  de art. 457 alin (1) din Legea 227/2015 cu modific rile și complet rile ulterioare 
se stabileşte la 0,1%; 

b) cota prev zut  de art. 458 alin (1) din Legea 227/2015 cu modific rile și complet rile ulterioare 
se stabileşte la la 0,2%; 

c) cota prev zut  de art. 458 alin (3) din Legea 227/2015 cu modific rile și complet rile ulterioare 
se stabileşte la 0,4%; 

d) cota prev zut  de art. 458 alin (4) din Legea 227/2015 cu modific rile și complet rile ulterioare 
se stabileşte la  2%; 

e) cota prev zut  de art. 460 alin (1) din Legea 227/2015 cu modific rile și complet rile ulterioare 
se stabileşte la  0,2%; 

f) cota prev zut  de art. 460 alin (2) din Legea 227/2015 cu modific rile și complet rile ulterioare 
se stabileşte  la 1%; 

g) cota prev zut  de art. 460 alin (3) din Legea 227/2015 cu modific rile și complet rile ulterioare 
se stabileşte la 0,4%; 
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h) cota prev zut  de art. 460 alin (8) din Legea 227/2015 cu modific rile și complet rile ulterioare 
se stabileşte la 5%; 

i) cota prev zut  de art. 477 alin. (5) din Legea 227/2015 cu modific rile și complet rile ulterioare 
se stabileşte la 3%. 

2. Zonarea Comunei Zagar 
- 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 
- Taxe speciale 
- Alte taxe locale 

 
Art. 2. 1. Bonifica ia  prev zut  de art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din 

Codul fiscal se stabileşte dup  cum urmeaz : 
a) la 10% în cazul impozitului pe cl dirile apar inând persoanelor fizice; 
b) la 10% în cazul impozitului pe terenul apar inând persoanelor fizice; 
c) la 10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport apar inând persoanelor fizice; 
d) la 10%  în cazul impozitului pe cl dirile apar inând persoanelor juridice; 
e) la 10% în cazul impozitului pe terenul apar inând persoanelor juridice; 
f) la 10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport apar inând persoanelor juridice. 

2. Autorit ile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform 
art. 484, pentru urm toarele persoane fizice sau juridice:  
a) veteranii de r zboi, v duvele de r zboi şi v duvele nerec s torite ale veteranilor de r zboi; 
[{*}] b) persoanele prev zute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990, republicat, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare, şi persoanele fizice prev zute la art. 1 din Ordonan a Guvernului nr. 105/1999, 
[{*}] c) institu iile sau unit ile care func ioneaz  sub coordonarea Ministerului Educa iei Na ionale 
şi Cercet rii Ştiin ifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excep ia incintelor folosite 
pentru activit i economice;  
[{*}] d) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi 
reprezentan ii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadra i în gradul I de 
invaliditate. (literă modificată prin art. I pct. 42 din O.U.G. nr. 50/2015 - publicată la 3 noiembrie 
2015, în vigoare de la 1 ianuarie 2016)  

 
Art.3.(1).Se aprob  delimitarea intravilanului comunei Zagar în zone, necesare pentru 

determinarea impozitului pe cl diri, precum şi a impozitului pe teren, dup  cum urmeaz : 
Zona în 
cadrul  
localit ii 

Satul Zagar -rang IV Satul Seleus -rang V 

strada strada 

A Sediul Primariei comunei Zagar, Politia 
Zagar,  

Biserica Evanghelica 

B Perimetrul cuprins in localitatea Zagar  de 
la primul numar administrativ 1 la ultimul 
numar administrativ 398, 
-Biserica Ortodoxa Zagar, 
-Biserica Evanghelica , 
-Scoala gimnaziala clasele I-IV si V-VIII 
-Gradinita Zagar 
-Caminul Cultural Zagar  

Scoala Gimnaziala clasele I-IV 
 

C  Perimetrul cuprins in localitatea  
Seleus  de la primul numar 
administrativ 1 la ultimul numar 
administrativ 160. 
 

unsaved://LexNavigator.htm/#484
unsaved://LexNavigator.htm/DNABLOCK_189
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20125583
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2025063
unsaved://LexNavigator.htm/DNABLOCK_190
unsaved://LexNavigator.htm/DNABLOCK_191
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20243363
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(2).Pentru determinarea impozitului pe terenul situat în extravilan, se aprob  încadrarea 

acestuia în zona A, atât pentru localitatea Zagar  cât şi pentru localitatea Seleus . 
 
Art.4. Se aprob  anularea crean elor fiscale mai mici de 10 lei inclusiv, aflate în soldul unui rol 

fiscal,  la sfârşitul anului bugetar. 
 
Art. 5.  Anexa prev zuta la art.1 face parte integrant  din prezenta hot râre; 
 
Art.6.(1).Prezenta hotarare  se comunic  serviciului impozite si taxe si Institu iei Prefectului 

jude ului Mureş în vederea exercit rii controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştin  
public  prin grija secretarului comunei Zagar. 

 (2).Aducerea la cunoştiin  public  se face prin afişare 
 

 
 

            PREŞEDINTE DE ŞEDIN  
      ESANU COSTICA  

       
                               

                       Contrasemneaz  
                Secretarul comunei Zagar ,  

                    Maria Cosmina ONET  
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ROMANIA 
RO  547655  ZAGAR  266  MURES 

Tel. 0265 – 712412 
zagar@cjmures.ro 

 

       
         PROIECT  

 HOTARAREA Nr.______ 
 

din 03.02.2017 
 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale precum şi a zonelor în cadrul 
comunei ZAGAR începând cu anul 2017  

      
Primarul comunei  Zagar, întrunit în şedin  ordinara din data de 03.02.2017 
Având în vedere prevederile: 

 -Titlului IX-Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 
modific rile și complet rile ulterioare; 

-art.16 alin. (2), art. 5 alin.(1) lit „a”, precum şi prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind 
finan ele publice locale, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 

-art. 266, alin.(6) și (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal, cu 
modific rile și complet rile ulterioare; 

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.”b” și (4) lit. “c” din Legea nr.215/2001 
privind administrația și public  local , cu modific rile și complet rile ulterioare, administra iei publice 
locale nr. 215/2001, republicat , cu modificarile şi complet rile ulterioare,  prevederile art.27 din 
Legea nr. nr.273/2006 privind finan ele publice locale, cu modific rile şi complet rile ulterioare si 
pervederile Legii nr.1 / 2017 privind eliminarea unor taxe si tarife  

În temeiul prevederilor art.45 alin. (2) litera “c” și art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 
administra iei publice locale nr. 215/2001, republicat , cu modific rile şi complet rile ulterioare 

 
P R O P U N E  

   
Art. 1. Se stabileste conform anexei  impozitele şi taxele locale pentru anul 2017 dup  cum urmeaz : 

2. nivelurile stabilite în sume fixe sunt prev zute în ,,Anexa cuprinzând impozitele şi taxele 
locale, alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2017”, 
anex  la prezenta hotarâre; 

j) cota prev zut  de art. 457 alin (1) din Legea 227/2015 cu modific rile și complet rile ulterioare 
se stabileşte la 0,1%; 

k) cota prev zut  de art. 458 alin (1) din Legea 227/2015 cu modific rile și complet rile ulterioare 
se stabileşte la la 0,2%; 

l) cota prev zut  de art. 458 alin (3) din Legea 227/2015 cu modific rile și complet rile ulterioare 
se stabileşte la 0,4%; 

m) cota prev zut  de art. 458 alin (4) din Legea 227/2015 cu modific rile și complet rile ulterioare 
se stabileşte la  2%; 

n) cota prev zut  de art. 460 alin (1) din Legea 227/2015 cu modific rile și complet rile ulterioare 
se stabileşte la  0,2%; 

o) cota prev zut  de art. 460 alin (2) din Legea 227/2015 cu modific rile și complet rile ulterioare 
se stabileşte  la 1%; 

p) cota prev zut  de art. 460 alin (3) din Legea 227/2015 cu modific rile și complet rile ulterioare 
se stabileşte la 0,4%; 
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q) cota prev zut  de art. 460 alin (8) din Legea 227/2015 cu modific rile și complet rile ulterioare 
se stabileşte la 5%; 

r) cota prev zut  de art. 477 alin. (5) din Legea 227/2015 cu modific rile și complet rile ulterioare 
se stabileşte la 3%. 

2. Zonarea Comunei Zagar 
- 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 
- Taxe speciale 
- Alte taxe locale 

 
Art. 2. 1. Bonifica ia  prev zut  de art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din 

Codul fiscal se stabileşte dup  cum urmeaz : 
g) la 10% în cazul impozitului pe cl dirile apar inând persoanelor fizice; 
h) la 10% în cazul impozitului pe terenul apar inând persoanelor fizice; 
i) la 10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport apar inând persoanelor fizice; 
j) la 10%  în cazul impozitului pe cl dirile apar inând persoanelor juridice; 
k) la 10% în cazul impozitului pe terenul apar inând persoanelor juridice; 
l) la 10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport apar inând persoanelor juridice. 

2. Autorit ile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform 
art. 484, pentru urm toarele persoane fizice sau juridice:  
a) veteranii de r zboi, v duvele de r zboi şi v duvele nerec s torite ale veteranilor de r zboi; 
[{*}] b) persoanele prev zute la art. 1 al Decretului - lege nr. 118/1990, republicat, cu modific rile şi 
complet rile ulterioare, şi persoanele fizice prev zute la art. 1 din Ordonan a Guvernului nr. 105/1999, 
[{*}] c) institu iile sau unit ile care func ioneaz  sub coordonarea Ministerului Educa iei Na ionale 
şi Cercet rii Ştiin ifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excep ia incintelor folosite 
pentru activit i economice;  
[{*}] d) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi 
reprezentan ii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadra i în gradul I de 
invaliditate. (literă modificată prin art. I pct. 42 din O.U.G. nr. 50/2015 - publicată la 3 noiembrie 
2015, în vigoare de la 1 ianuarie 2016)  

 
Art.3.(1).Se aprob  delimitarea intravilanului comunei Zagar în zone, necesare pentru 

determinarea impozitului pe cl diri, precum şi a impozitului pe teren, dup  cum urmeaz : 
Zona în 
cadrul  
localit ii 

Satul Zagar -rang IV Satul Seleus -rang V 

strada strada 

A Sediul Primariei comunei Zagar, Politia 
Zagar,  

Biserica Evanghelica 

B Perimetrul cuprins in localitatea Zagar  de 
la primul numar administrativ 1 la ultimul 
numar administrativ 398, 
-Biserica Ortodoxa Zagar, 
-Biserica Evanghelica , 
-Scoala gimnaziala clasele I-IV si V-VIII 
-Gradinita Zagar 
-Caminul Cultural Zagar  

Scoala Gimnaziala clasele I-IV 
 

C  Perimetrul cuprins in localitatea  
Seleus  de la primul numar 
administrativ 1 la ultimul numar 
administrativ 160. 
 

unsaved://LexNavigator.htm/#484
unsaved://LexNavigator.htm/DNABLOCK_189
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unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2025063
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(2).Pentru determinarea impozitului pe terenul situat în extravilan, se aprob  încadrarea 

acestuia în zona A, atât pentru localitatea Zagar  cât şi pentru localitatea Seleus . 
 
Art.4. Se aprob  anularea crean elor fiscale mai mici de 10 lei inclusiv, aflate în soldul unui rol 

fiscal,  la sfârşitul anului bugetar. 
 
Art. 5.  Anexa prev zuta la art.1 face parte integrant  din prezenta hot râre; 
 
Art.6.(1).Prezenta hotarare  se comunic  serviciului impozite si taxe si Institu iei Prefectului 

jude ului Mureş în vederea exercit rii controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştin  
public  prin grija secretarului comunei Zagar. 

 (2).Aducerea la cunoştiin  public  se face prin afişare 
 
 
 
 

 
PRIMAR 

Prof.ing. Cornel Adrian TANTAREANU 
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RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 
Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 

 
 
 

 
 
 
 

 
        

     Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu   

privire la privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017. 

    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  

LABA MONICA 
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RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE  

Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 
 

 
 
 
 
 
 

 
        

   Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu   

privire la privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017. 

    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 
SPECIALITATE  
VAIDA GHEORGHE        MARIA COSMINA ONET  
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                                                                                                  ANEXA la HCL nr. 2 / 03.02.2017 

 

 
ANEXA  

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

PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN  ANUL FISCAL 2017 
 

I. LEGEA NR.227/2015 privind CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale 
 

VALORILE  IMPOZABILE  PREV ZUTE  LA  ART.457  ALIN.(2),  IMPOZITELE  ŞI TAXELE  LOCALE 
CARE  CONSTAU  ÎNTR-O  ANUMIT   SUM   ÎN  LEI ŞI CARE SE INDEXEAZ /AJUSTEAZ  

ANUAL , ÎN CONDI IILE ART.491 ŞI  AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZ  POTRIVIT ART.493 
ALIN.(7) 

 
CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL ŞI TAXA  PE CL DIRI 

VALORILE  IMPOZABILE 
pe metru p trat  de suprafa  construit  desf şurat  la cl diri, în cazul PERSOANELOR FIZICE

Art.457 alin.(2) 

 
Tipul cl dirii 

 

NIVELURILE  APLICATE 
ÎN ANUL FISCAL 2016 

NIVE
ÎN A

Valoarea impozabil  
- lei/m² - 

Valoarea impozabil

Cu instala ii de ap , 
canalizare, electrice şi 

înc lzire (condi ii 
cumulative) 

F r  instala ii de ap , 
canalizare, electricitate 

sau înc lzire 

Cu instala ii de ap , 
canalizare, electrice şi 

înc lzire (condi ii 
cumulati

F r  instala ii de ap , 

sau înc lzi

0 1 2 3 
A. Cl dire cu cadre din beton armat sau 
cu pere i exteriori din c r mid  ars  sau 
din orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic şi/sau chimic 

   
 

1000 

 
 

600 
1.000

B. Cl dire cu pere ii exteriori din lemn, 
din piatr  natural , din c r mid  nears , 
din v l tuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic 

 
 

300 

 
 

200 300 

C. Cl dire-anex  cu cadre din beton 
armat sau cu pere i exteriori din 
c r mid  ars  sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

 
 

200 

 
 

175 200 

D. Cl dire-anex  cu pere ii exteriori din 
lemn, din piatr  natural , din c r mid  
nears , din v l tuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament 
termic şi/sau chimic 

 
 
 

125 

 
 
 

75 
125 

E. În cazul contribuabilului care de ine 
la aceeaşi adres  înc peri amplasate la 
subsol, demisol şi/sau mansard , 
utilizate ca locuin , în oricare dintre 
tipurile de cl diri prev zute la lit. A-D  

75% din suma care s-ar 
aplica cl dirii 

75% din suma care s-ar 
aplica cl dirii 

75% din suma c
aplica cl dirii aplica cl dirii

F. În cazul contribuabilului care de ine 
la aceeaşi adres  înc peri amplasate la 
subsol, demisol şi/sau mansard , 
utilizate în alte scopuri decât cel de 
locuin , în oricare dintre tipurile de 
cl diri prev zute la lit. A-D  

50% din suma care s-ar 
aplica cl dirii 

50% din suma care s-ar 
aplica  
cl dirii 

50% din suma c
aplica cl dirii cl dirii
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 Cote de impozitare aplicabile persoanelor fizice 
 

Nr. crt 
Tipuri de cladiri 

COTELE APLICATE 
PENTRU ANUL FISCAL 

2016 ( %) 

COTELE APLICABILE 
PENTRU ANUL FISCAL 

 2017  ( %) 
1 Art.457 alin. (1) 

cl diri reziden iale şi  cl diri 
anex   

 
0,1% 

 
0,1% 

2  Art.458 alin.(1) 
cl diri nereziden iale 
achizi ionate, construite sau 
reevaluate în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referin  

 
0,2% 

 

 
0,2% 

3 Art. 458 alin. (3) 
cl diri nereziden iale aflate în 
proprietatea persoanelor fizice, 
utilizate pentru activit i din 
domeniul agricol 

 
0,4% 

 
0,4% 

4 Art. 458 alin. (4) 
Cladiri nerezidentiale 
nereevaluate in ultimii 5 ani 
anteriori anului de referin  

 
2% 

 
2% 

 
 

În  cazul cl dirilor nereziden iale  impozitul se calculeaz  prin aplicarea unei cotei  de impozitare 
asupra valorii care poate fi: 
    a) valoarea rezultat  dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referin ; 
    b) valoarea final  a lucr rilor de construc ii, în cazul cl dirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori 
anului de referin ; 

     c) valoarea cl dirilor care rezult  din actul prin care se transfer  dreptul de proprietate, în cazul cl dirilor 
dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referin . 
   
În cazul cl dirilor cu destina ie mixt  aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaz  prin 
însumarea impozitului calculat pentru suprafa a folosit  în scop reziden ial  cu impozitul determinat pentru 
suprafa a folosit  în scop nereziden ial, 
Impozitul pe cl diri rezultat se majoreaz  cu  0 % potrivit art. __   din   hotararea Consiliului local Zagar. 
 Cladire rezidential =  construc ie alc tuit  din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu 
dependin ele, dot rile şi utilit ile necesare, care satisface cerin ele de locuit ale unei persoane sau familii; 

Cl dire nereziden ial  = orice cl dire care nu este reziden ial ; 
Cl dire cu destina ie mixt  = cl dire folosit  atât în scop reziden ial, cât şi nereziden ial 
Cl dire-anex = cl diri situate în afara cl dirii de locuit, precum: buc t rii, grajduri, pivni e, c m ri, p tule, 
magazii, depozite, garaje şi altele asemenea 

 
     

 
IMPOZITUL SI TAXA PE CL DIRI ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

Art. 460 din Legea NR. 227/2015 privind Codul Fiscal 
Nr. 
crt 

Tipuri de cladiri 

COTELE APLICATE 
PENTRU ANUL 

FISCAL 2016 
 ( %) 

COTELE 
APLICABILE 

PENTRU ANUL 
FISCAL 2017 

 ( %) 
1. art. 460 alin.(1 )din legea nr. 227/2015 

Cl dirile  reziden iale dobândite sau 
reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori anului 
fiscal de referin   

 
0,2 % 

 

 
0,2 % 

 

2.  art. 460 alin.(2) din legea nr. 227/2015 
Cladiri nereziden iale dobândite sau 

 
1% 

 
1% 
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reevaluate în ultimii 3 ani, anteriori anului 
fiscal de referin  

3. art. 460 alin (8) lit.a. din legea nr. 227/2015  
Cl dirile  reziden iale şi/sau nereziden iale 
nereevaluate în ultimii 3 ani, anteriori anului 
fiscal de referin  

 
5%  

 
5% 

 
 

4. art. 460 alin (3)  din legea nr. 227/2015  
Cl dirile  nereziden iale aflate în 
proprietatea sau de inute de persoane 
juridice utilizate pentru activit i din 
domeniul agricol 

 
0,4% 

 
0,4% 

 Începând cu data de 1 ianuarie 2017, pentru cl dirile proprietate public  sau privat  a statului 
ori a unit ilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosin , dup  caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe cl diri, care reprezint  sarcina 
fiscal  a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosin , dup  
caz, în condi ii similare impozitului pe cl diri. 

 Art. 456. - (1) Nu se datoreaz  impozit/tax  pe cl diri pentru:  

 a) cl dirile aflate în proprietatea public  sau privat  a statului sau a unit ilor administrativ - 
teritoriale, cu excep ia înc perilor folosite pentru activit i economice sau agrement, altele 
decât cele desf şurate în rela ie cu persoane juridice de drept public; 
b) cl dirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori 
în folosin , dup  caz, institu iilor publice cu finan are de la bugetul de stat, utilizate pentru 
activitatea proprie a acestora; 
c) cl dirile aflate în proprietatea funda iilor înfiin ate prin testament constituite, conform legii, 
cu scopul de a între ine, dezvolta şi ajuta institu ii de cultur  na ional , precum şi de a sus ine 
ac iuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
d) cl dirile care, prin destina ie, constituie l caşuri de cult, apar inând cultelor religioase 
recunoscute oficial şi asocia iilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu 
excep ia înc perilor folosite pentru activit i economice; 
e) cl dirile funerare din cimitire şi crematorii; 
f) cl dirile utilizate de unit ile şi institu iile de înv mânt de stat, confesional sau particular, 
autorizate s  func ioneze provizoriu ori acreditate, cu excep ia înc perilor care sunt folosite 
pentru activit i economice care genereaz  alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, 
servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studen i şi cazarea acestora, precum şi cl dirile 
utilizate de c tre creşe, astfel cum sunt definite şi func ioneaz  potrivit Legii nr. 263/2007 
privind înfiin area, organizarea şi func ionarea creşelor, cu modific rile şi complet rile 
ulterioare; 

 [{*}] g) cl dirile unei institu ii sau unit i care func ioneaz  sub coordonarea Ministerului Educa iei Na ionale 
şi Cercet rii Ştiin ifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi cl dirile federa iilor sportive 
na ionale, cu excep ia înc perilor care sunt folosite pentru activit i economice; (sintagmă înlocuită prin art. 9 lit. 
d) din O.U.G. nr. 55/2015, în vigoare de la 20 noiembrie 2015)  
h) cl dirile unit ilor sanitare publice, cu excep ia înc perilor folosite pentru activit i economice; 
i) cl dirile din parcurile industriale, parcurile ştiin ifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de 
afaceri, cu respectarea legisla iei în materia ajutorului de stat; 
j) cl dirile care sunt afectate activit ilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de 
îmbun t iri funciare şi de interven ii la ap rarea împotriva inunda iilor, precum şi cl dirile din porturi şi cele 
afectate canalelor navigabile şi sta iilor de pompare aferente canalelor, cu excep ia înc perilor care sunt folosite 
pentru activit i economice; 
k) cl dirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care 
sunt utilizate pentru exploatarea acestor construc ii, cu excep ia înc perilor care sunt folosite pentru alte activit i 
economice; 
l) cl dirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 
m) cl dirile Academiei Române şi ale funda iilor proprii înfiin ate de Academia Român , în calitate de fondator 
unic, cu excep ia înc perilor care sunt folosite pentru activit i economice; 
n) cl dirile aferente capacit ilor de produc ie care sunt în sectorul pentru ap rare cu respectarea legisla iei în 
materia ajutorului de stat; 
o) cl dirile care sunt utilizate ca sere, solare, r sadni e, ciuperc rii, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau p tule 
pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excep ia înc perilor care sunt folosite pentru alte activit i 
economice; 
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p) cl direa folosit  ca domiciliu şi/sau alte cl diri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev zute la 
art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonan a de urgen  a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului 
armatei participant la ac iuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobat  cu 
modific ri prin Legea nr. 111/2007, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
q) cl dirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administra ia Patrimoniului 
Protocolului de Stat", cu excep ia înc perilor care sunt folosite pentru activit i economice; 
r) cl dirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de r zboi, a v duvelor de r zboi şi a v duvelor 
nerec s torite ale veteranilor de r zboi; 

 [{*}] s) cl direa folosit  ca domiciliu aflat  în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev zute la art. 1 al 
Decretului - lege nr. 118/1990, republicat, cu modific rile şi complet rile ulterioare, şi a persoanelor fizice 
prev zute la art. 1 din Ordonan a Guvernului nr. 105/1999, aprobat  cu modific ri şi complet ri prin Legea nr. 
189/2000, cu modific rile şi complet rile ulterioare; (literă modificată prin art. V pct. 4 din O.U.G. nr. 41/2015, 
astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 3 din Legea nr. 112/2016, în vigoare de la 2 iunie 2016) 
t) cl direa folosit  ca domiciliu aflat  în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentan ilor legali ai minorilor cu 
handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadra i în gradul I de invaliditate; 
u) cl dirile aflate în proprietatea organiza iilor cet enilor apar inând minorit ilor na ionale din România, cu 
statut de utilitate public , precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosin  de 
acestea de la o institu ie sau o autoritate public , cu excep ia înc perilor care sunt folosite pentru activit i 
economice; 
v) cl dirile destinate serviciului de apostil  şi supralegalizare, cele destinate depozit rii şi administr rii arhivei, 
precum şi cl dirile afectate func ion rii Centrului Na ional de Administrare a Registrelor Na ionale Notariale; 
w) cl dirile de inute sau utilizate de c tre întreprinderile sociale de inser ie.  
 

 
 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN (P.FIZICE +P.JURIDICE)
 

IMPOZITUL/TAXA*)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUC II
Art.465 alin.(2)                                                                                                                                                                                  

Zona în cadrul 
Localit ii 

Nivelul impozitului/taxei, corespunz tor localit ilor 
componente ale comunei Zagar     (de rangul  IV)  în 

anul fiscal 2016 

Nivelul impozitului/taxei, corespunz tor localit ilor 
componente ale comun

RANG IV- Zagar RANG V- Seleus  
RANG IV-Zagar 

lei/ha 
A 889 711 889 
B 711 534 711 
C 534 355 534 
D 348 178 348 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
IMPOZITUL/TAXA *)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN  

- ORICE ALT  CATEGORIE DE FOLOSIN  DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUC II –
Persoane fizice  

Art.465 alin.(4)               
 
                                                                                                                                                              

Nr. 
crt. Categoria de folosin  

NIVELURILE  APLICATE 
ÎN ANUL FISCAL 2016 

- lei/ha** 

NIVE

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A 
1 Teren arabil 28 21 19 15 28 
2 P şune 21 19 15 13 21 
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3 Fânea  21 19 15 13 21 
4 Vie 46 35 28 19 46 
5 Livad  53 46 35 28 53 
6 P dure sau alt teren cu vegeta ie 

forestier  
28 21 19 15 28 

7 Teren cu ape 15 13 8 0 15 
8 Drumuri şi c i ferate 0 0 0 0 0 
9 Neproductiv 0 0 0 0 0 

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2017, pentru terenurile proprietate public  sau privat  a statului ori a 
unit ilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosin , se 
stabileşte taxa pe teren care reprezint  sarcina fiscal  a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului 
de administrare sau de folosin , dup  caz, în condi ii similare impozitului pe teren.  
**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, dup  caz, 
nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimal  în urma conversiei generat  de aplicarea 
Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei na ionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor 
impozitului pe teren în lei/ha, inând seama de faptul c  1m2=0,0001ha. 
 Suma corespunzatoare din tabel se inmulteste cu coeficientul de corectie aferent rangului localitatii, 

care în cazul localitatii Zagar- rang IV, coeficientul de corectie va fi 1,10 iar in cazul localitatii Seleus - 
rang V,  coeficientul de corectie va fi 1,00. 

 Impozitul/taxa pe teren rezultat se majoreaz  cu o cot  adi ional  de 0% conform din Hotararea 
Consiliului local Zagar. 

 
 

IMPOZITUL/TAXA  PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
ORICE ALT  CATEGORIE DE FOLOSIN  DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUC II

Persoane  juridice 
 

Art.465 alin.(6)                                                                                                                                                    

Nr. 
crt. Categoria de folosin  

NIVELURILE  APLICATE 
ÎN ANUL FISCAL 2016 

Zona 
 

 A B C D A 

1 Arabil 50 48 45 42 50 
2 P şune 28 26 22 20 28 
3 Fânea  28 26 22 20 28 

4 
Vie pe rod, alta decât cea prev zut  la nr. 
crt.5.1 

55 53 50 48 55 

4.1 Vie pân  la intrarea pe rod 0 0 0 0 0 

5 
Livad  pe rod, alta decât cea prev zut  la nr. 
crt.6.1 

56 53 50 48 56 

5.1 Livad  pân  la intrarea pe rod 0 0 0 0 0 

6 
P dure sau alt teren cu vegeta ie forestier , cu 
excep ia celui prev zut la nr. crt.7.1  

16 14 12 8 16 

6.1 
P dure în vârst  de pân  la 20 de ani şi p dure 
cu rol de protec ie 

0 0 0 0 0 

7 
Teren cu ap , altul decât cel cu amenaj ri 
piscicole 

6 5 2 1 6 

7.1 Teren cu amenaj ri piscicole 34 31 28 26 34 
8 Drumuri şi c i ferate 0 0 0 0 0 
9 Teren neproductiv 0 0 0 0 0 

 Pentru anul 2017 suma corespunz toare din tabel se înmulțește cu coeficientul de corecție aferent zonei 
care pentru localitatea Zagar (rang IV) este urmatoarea : zona A =1,10 ; zona B =1,05 ; zona C =1,00 ; 
Zona D  =0,95 iar pentru localitatea Seleus (rang V) este urmatoarea: zona A =1,05 ; zona B =1,00 ; 
zona C =0,95 ; Zona D  =0,90. 

 Impozitul/taxa pe teren rezultat se majoreaz  cu o cot  adi ional  de 0% conform art.489 din Legea 
227/2015 privind  Codul  fiscal 
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IMPOZITUL/TAXA  PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Persoane fizice si juridice 

 
Art.465 alin.(7)                                                                                                                                                    

Nr. 
crt. Categoria de folosin  

NIVELURILE  APLICATE 
ÎN ANUL FISCAL 2016 

Zona 
0 1 A B C D A 

1 Teren cu construc ii 31 28 26 22 31 

2 Arabil 50 48 45 42 50 
3 P şune 28 26 22 20 28 
4 Fânea  28 26 22 20 28 

5 
Vie pe rod, alta decât cea prev zut  la nr. 
crt.5.1 

55 53 50 48 55 

5.1 Vie pân  la intrarea pe rod 0 0 0 0 0 

6 
Livad  pe rod, alta decât cea prev zut  la nr. 
crt.6.1 

56 53 50 48 56 

6.1 Livad  pân  la intrarea pe rod 0 0 0 0 0 

7 
P dure sau alt teren cu vegeta ie forestier , cu 
excep ia celui prev zut la nr. crt.7.1  16 14 12 8 16 

7.1 
P dure în vârst  de pân  la 20 de ani şi p dure 
cu rol de protec ie 

0 0 0 0 0 

8 
Teren cu ap , altul decât cel cu amenaj ri 
piscicole 

6 5 2 1 6 

8.1 Teren cu amenaj ri piscicole 34 31 28 26 34 
9 Drumuri şi c i ferate 0 0 0 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 0 0 0 

 Pentru anul 2017 suma corespunz toare din tabel se înmulțește cu coeficientul de corecție aferent 
zonei care pentru localitatea Zagar (rang IV) este urmatoarea : zona A =1,10  iar pentru 
localitatea Seleus (rang V) este urmatoarea: zona A =1,05. 

 
 Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan rezultat se majoreaz  cu o cot  adi ional  de  0 

% conform art.489 din Legea 227/2014 privind Codul fiscal 
Art. 464. - (1) Nu se datoreaz  impozit/tax  pe teren pentru:  

 a) terenurile aflate în proprietatea public  sau privat  a statului ori a unit ilor administrativ - teritoriale, cu 
excep ia suprafe elor folosite pentru activit i economice sau agrement; 
b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosin , 
dup  caz, institu iilor publice cu finan are de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 
c) terenurile funda iilor înfiin ate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a între ine, dezvolta 
şi ajuta institu ii de cultur  na ional , precum şi de a sus ine ac iuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
d) terenurile apar inând cultelor religioase recunoscute oficial şi asocia iilor religioase, precum şi 
componentelor locale ale acestora, cu excep ia suprafe elor care sunt folosite pentru activit i economice; 
e) terenurile apar inând cimitirelor şi crematoriilor; 
f) terenurile utilizate de unit ile şi institu iile de înv mânt de stat, confesional sau particular, autorizate s  
func ioneze provizoriu ori acreditate, cu excep ia suprafe elor care sunt folosite pentru activit i economice 
care genereaz  alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau 
studen i şi cazarea acestora, precum şi cl dirile utilizate de c tre creşe, astfel cum sunt definite şi 
func ioneaz  potrivit Legii nr. 263/2007, cu modific rile şi complet rile ulterioare; 
g) terenurile unit ilor sanitare publice, cu excep ia suprafe elor folosite pentru activit i economice; 
h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de naviga ie, terenurile aferente infrastructurii 
portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi sta iile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile 
aferente lucr rilor de îmbun t iri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosin  a terenului, emis 
de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliar ; 
i) terenurile folosite pentru activit ile de ap rare împotriva inunda iilor, gospod rirea apelor, 
hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de ap , cele folosite ca zone de protec ie 
definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploat rile din subsol, încadrate astfel printr-o hot râre 
a consiliului local, în m sura în care nu afecteaz  folosirea suprafe ei solului; 
j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât dureaz  
ameliorarea acestora; 
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k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destina ia dat  sunt improprii pentru agricultur  sau silvicultur ; 
l) terenurile ocupate de autostr zi, drumuri europene, drumuri na ionale, drumuri principale administrate de 
Compania Na ional  de Autostr zi şi Drumuri Na ionale din România - S.A., zonele de siguran  a acestora, 
precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguran ; 
m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale 
metroului; 
n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiin ifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de 
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legisla iei în materia ajutorului de stat; 
o) terenurile aferente capacit ilor de produc ie care sunt în sectorul pentru ap rare cu respectarea legisla iei 
în materia ajutorului de stat; 

 

CAPITOLUL IV  - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPOR
Art.470 alin.(2)     

I. Vehicule 
înmatriculate 

NIVELURILE  APLICATE 
ÎN ANUL FISCAL 2016 

Suma în lei, pentru fiecare grup  de 200 cmᶾ sau 
frac iune din aceasta 

Suma în lei, pentru fiecare grup  de 200 cmᶾ sau 
frac iune din aceasta

1. Motociclete, tricicluri , cvadricicluri şi autoturisme cu 
capacitate cilindric  de pân  la 1600 cm3, inclusiv 8  

2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitate 
cilindric  de peste 1600 cm3 

9  

3. Autoturisme cu capacitatea cilindric  între 1601 cm3 
şi 2000 cm3, inclusiv 

18  

4. Autoturisme cu capacitatea cilindric  între 2001 cm3 
şi 2600 cm3, inclusiv 

72  

5. Autoturisme cu capacitatea cilindric  între 2601 cm3 
şi 3000 cm3, inclusiv 

144  

6. Autoturisme cu capacitatea cilindric  de peste 3.001 
cm3 

290  

7. Autobuze, autocare, microbuze 24   
8. Alte vehicule cu tractiune mecanic  cu masa total  
maxim  autorizat  de pân  la 12 tone inclusive 

30 

9. Tractoare înmatriculate 18  
II. Vehicule înregistrate  
1.Vehicule cu capacitate cilindric  Lei/200cmᶾ Lei/200cmᶾ
1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindric  < 4.800 
cm3 

4  

1.2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindric  > 4.800 
cm3   

                              6  
 

                  
 

1.3 Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 50/an 
Art. 470 alin.(5) si (6) Autovehicule de transport marf  cu masa total  autorizat  egal  sau mai mare de 12 tone 

Num rul de axe şi greutatea brut  înc rcat  maxim  
admis  

2016 
Impozitul, în lei 

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

pneumatic  sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

Ax(e)
siste

pneumatic  sau 
ec
re

I. Dou  axe  
      1. Masa  de cel pu in  12 tone, dar mai mica de 13 

tone 
0 133 

      2. Masa  de cel pu in  13 tone, dar mai mica de 14 
tone 

133 367 

      3. Masa  de cel pu in  14 tone, dar mai mica de 15 
tone 

367 517 
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      4. Masa  de cel pu in  15 tone, dar mai mica de 18 
tone 

517 1.169 

      5. Masa de cel pu in 18 tone 517 1.169 
II. Trei axe  
      1. Masa  de cel pu in  15 tone, dar mai mica de 17 
tone 

133 231 

      2. Masa  de cel pu in  17 tone, dar mai mica de 19 
tone 

231 474 

      3. Masa  de cel pu in  19 tone, dar mai mica de 21 
tone 

474 615 

      4. Masa  de cel pu in  21 tone, dar mai mica de 23 
tone 

615 947 

      5. Masa  de cel pu in  23 tone, dar mai mica de 25 
tone 

947 1.472 

      6. Masa  de cel pu in  25 tone, dar mai mica de 26 
tone 

947 1.472 

     7. Masa de cel pu in 26 tone 947 1.472 
III. Patru axe 
      1. Masa  de cel pu in  23 tone, dar mai mica de 25 
tone 

615 623 

      2. Masa  de cel pu in  25 tone, dar mai mica de 27 
tone 

623 973 

      3. Masa  de cel pu in  27 tone, dar mai mica de 29 
tone 

973 1.545 

      4. Masa  de cel pu in  29 tone, dar mai mica de 31 
tone 

1.545 2.291 

      5. Masa  de cel pu in  31 tone, dar mai mica de 32 
tone  

1.545 2.291 

      6. Masa de cel pu in 32 tone 1.545 2.291 

 
 
 

Num rul de axe şi greutatea brut  înc rcat  maxim  
admis  

 

2016 
Impozitul, în lei 

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

echivalent recunoscut 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

Ax(e)
siste
pneumatic  sau un 

echiva
I.  2+1 axe 

1. Masa  de cel pu in  12 tone, dar mai mic  de 14 
tone 

0 0 

2. Masa  de cel pu in  14 tone, dar mai mic  de 16 
tone 

0 0 

3. Masa  de cel pu in  16 tone, dar mai mic  de 18 
tone 

0 60 

4. Masa  de cel pu in  18 tone, dar mai mic  de 20 
tone 

60 137 

5. Masa  de cel pu in  20 tone, dar mai mic  de 22 
tone 

137 320 

6. Masa  de cel pu in  22 tone, dar mai mic  de 23 
tone 

320 414 

7. Masa  de cel pu in  23 tone, dar mai mic  de 25 
tone 

414 747 

8. Masa  de cel pu in  25 tone, dar mai mic  de 28 
tone 

747 1.310 

9. Masa de cel pu in 28 tone 747 1.310 
II. 2+2 axe 

1. Masa  de cel pu in  23 tone, dar mai mic  de 25 
tone 

128  299 

2. Masa  de cel pu in  25 tone, dar mai mic  de 26 
tone 

299  491 
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3. Masa  de cel pu in  26 tone, dar mai mic  de 28 
tone 

491  721 

4. Masa  de cel pu in  28 tone, dar mai mic  de 29 
tone  

721  871 

5. Masa  de cel pu in  29 tone, dar mai mic  de 31 
tone 

871            1.429 

6. Masa  de cel pu in  31 tone, dar mai mic  de 33 
tone 

1.429 1.984 

7. Masa  de cel pu in  33 tone, dar mai mic  de 36 
tone 

1.984 3.012 

8 .Masa  de cel pu in  36 tone, dar mai mic  de 38 
tone 

1.984 3.012 

9. Masa de cel pu in  38 tone 1.984 3.012 
III. 2+3 axe  

1. Masa  de cel pu in  36 tone, dar mai mic  de 38 
tone 

1.579 2.197 

2. Masa  de cel pu in  38 tone, dar mai mic  de 40 
tone 

2.197 2.986 

3. Masa de cel pu in  40 tone 2.197 2.986 
IV. 3+2 axe  

1. Masa  de cel pu in  36 tone, dar mai mic  de 38 
tone 

1.395 1.937 

2. Masa  de cel pu in  38 tone, dar mai mic  de 40 
tone 

1.937 2.679 

3. Masa  de cel pu in  40 tone, dar mai mic  de 44 
tone 

2.679 3.963 

4. Masa de cel pu in  44 tone 2.679 3.963 
V.  3+3  

1. Masa  de cel pu in  36 tone, dar mai mic  de 38 
tone 

794 960 

2 .Masa  de cel pu in  38 tone, dar mai mic  de 40 
tone 

960 1.434 

3. Masa  de cel pu in  40 tone, dar mai mic  de 44 
tone 

1.434 2.283 

4. Masa de cel pu in  44 tone 1.434 2.283 
Art.470  alin.(7)                 Remorci, semiremorci sau rulote care nu fac  parte dintr-o combina ie de autovehicule 

Masa total  maxim  autorizat  
NIVELURILE  APLICATE

ANUL FISCAL  2016 
Impozitul, în lei 

a. Pân  la 1 ton , inclusiv    9 
b. Peste 1 ton , dar nu mai mult de 3 tone 34 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone  52 
d. Peste 5 tone 64 
Art.470 alin.(8)  Mijlocul de transport pe ap  
1. Luntre, b rci f r  motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 
2. B rci f r  motor, folosite în alte scopuri 56 
3. B rci cu motor 210 
4. Nave de sport şi agrement *) 210 
5. Scutere de ap  210 
6. Remorchere şi împing toare: 

a) pân  la 500 CP inclusiv 559 
b) peste 500 CP şi pân  la 2.000 CP, inclusiv 909 
c) peste 2.000 CP şi pân  la 4.000 CP, inclusiv 1.398 
d) peste 4.000 CP 2.237 

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau frac iune din acesta 182 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: 

a) cu capacitatea de înc rcare pân  la 1.500 tone, inclusiv 182 
b) cu capacitatea de înc rcare de peste 1.500 tone şi pân  la 3.000 tone, inclusiv 280 



 18 

c) cu capacitatea de înc rcare de peste 3.000 tone 490 
*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prev zute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod.

 Impozitul pe  mijloacele de transport  rezultat se majoreaz  cu o cot  adi ional  de 0 % conform art.489 
din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 

 
Art. 469. - (1) Nu se datoreaz  impozitul pe mijloacele de transport pentru:  
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de r zboi, v duvelor de 
r zboi sau v duvelor nerec s torite ale veteranilor de r zboi, pentru un singur mijloc de transport, la 
alegerea contribuabilului; 
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau 
coproprietatea reprezentan ilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor 
încadra i în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
[{*}] c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev zute la art. 1 
al Decretului - lege nr. 118/1990, republicat, cu modific rile şi complet rile ulterioare, şi a persoanelor 
fizice prev zute la art. 1 din Ordonan a Guvernului nr. 105/1999, aprobat  cu modific ri şi complet ri 
prin Legea nr. 189/2000, cu modific rile şi complet rile ulterioare, pentru un singur mijloc de 
transport, la alegerea contribuabilului; (literă modificată prin art. V pct. 6 din O.U.G. nr. 41/2015, 
astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 3 din Legea nr. 112/2016, în vigoare de la 2 iunie 2016) 
d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prev zute la art. 3 alin. 
(1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modific rile şi complet rile ulterioare, pentru un 
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
e) navele fluviale de pasageri, b rcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu 
domiciliul în Delta Dun rii, Insula Mare a Br ilei şi Insula Balta Ialomi ei; 
f) mijloacele de transport ale institu iilor publice; 
g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public 
de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localit i, dac  
tariful de transport este stabilit în condi ii de transport public; 
h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 
j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru interven ii în situa ii de urgen ; 
[{*}] k) mijloacele de transport ale institu iilor sau unit ilor care func ioneaz  sub coordonarea 
Ministerului Educa iei Na ionale şi Cercet rii Ştiin ifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 
(sintagmă înlocuită prin art. 9 lit. d) din O.U.G. nr. 55/2015, în vigoare de la 20 noiembrie 2015)  
l) mijloacele de transport ale funda iilor înfiin ate prin testament constituite conform legii, cu scopul 
de a între ine, dezvolta şi ajuta institu ii de cultur  na ional , precum şi de a sus ine ac iuni cu caracter 
umanitar, social şi cultural; 
m) mijloacele de transport ale organiza iilor care au ca unic  activitate acordarea gratuit  de servicii 
sociale în unit i specializate care asigur  g zduire, îngrijire social  şi medical , asisten , ocrotire, 
activit i de recuperare, reabilitare şi reinser ie social  pentru copil, familie, persoane cu handicap, 
persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condi iile legii; 
n) autovehiculele ac ionate electric; 
o) autovehiculele second - hand înregistrate ca stoc de marf  şi care nu sunt utilizate în folosul propriu 
al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing; 
p) mijloacele de transport de inute de c tre organiza iile cet enilor apar inând minorit ilor na ionale.  
 

 
 

CAPITOLUL V – TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZA IILOR
 
Art.474 alin.(1) 
 

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
urbanism, în mediu urban 

NIVELURILE APLICATE ÎN ANUL 
FISCAL 2016 

Suprafa a pentru care se ob ine certificatul de urbanism Taxa, în lei 
a) Pân  la 150 m², inclusiv 6 
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 6 

unsaved://LexNavigator.htm/DNABLOCK_176
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20125583
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2025063
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2045110
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20259331
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2069970
unsaved://LexNavigator.htm/DNABLOCK_177
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20244457
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c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 8 
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 10 
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 12 

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

dep şeşte 1.000 m² dep şeşte 1.000 m²

Art.474 alin.(3) 
 Taxa pentru prelungirea unui certificat de 

urbanism  

este de 30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a autorizației 

inițiale 
eliberarea certificatului sau a autorizației 

inițiale

Art.474 alin.(4) 

Taxa pentru avizarea certificatului de 
urbanism de c tre comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, de c tre primari sau 
de structurile de specialitate din cadrul 
consiliului jude ean  

 
13 lei 

Art.474 alin.(5) 

Taxa pentru eliberarea unei autoriza ii de 
construire pentru o cl dire reziden ial  sau 
cl dire-anex   
 

0,5% din valoarea autorizat  a lucr rilor 
de construc ii 

% din valoarea autorizat  a lucr rilor de 
construc ii

Art.474 alin.(6) 

Taxa pentru eliberarea autoriza iei de 
construire pentru alte construc ii decât cele 
men ionate la alin. (5)  

1% din valoarea autorizat  a lucr rilor 
de construc ie, inclusiv valoarea 
instala iilor aferente. 

 

1% din valoarea autorizat  a lucr rilor de 
construc ie, inclusiv valoarea instala iilor 

Art. 474 alin.(8) 

Taxa pentru prelungirea unei autoriza ii de 
construire 30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a autoriza iei 
ini iale 

certificatului sau a autoriza iei ini iale

Art.474 alin.(9) 

Taxa pentru eliberarea autoriza iei de 
desfiin are, total  sau par ial , a unei 
construc ii 

0,1% din valoarea impozabil  stabilit  
pentru determinarea impozitului pe 
cl diri, aferent  p r ii desfiin ate. 
 

0,1% din valoarea impozabil  stabilit  pentru 
determinarea impozitului pe cl diri, aferent  

p r ii desfiin ate.

Art.474 alin.(10) 

Taxa pentru eliberarea autoriza iei de foraje 
sau excav ri necesare lucr rilor de cercetare şi 
prospectare a terenurilor în etapa efectu rii 
studiilor geotehnice şi a studiilor privind 
ridic rile topografice, sondele de gaze, petrol 
şi alte excav ri se datoreaz  de c tre titularii 
drepturilor de prospec iune şi explorare 

7 lei /mp. Afectat 
 

Art.474 alin.(12) 
Taxa pentru eliberarea autoriza iei necesare 
pentru lucr rile de organizare de şantier în 
vederea realiz rii unei construc ii 

3% din valoarea autorizat  a lucr rilor 
de organizare de şantier. 

 

3% din valoarea autorizat  a lucr rilor de 
organizare de şantier.

Art.474 alin. (13) 

Taxa pentru eliberarea autoriza iei de 
amenajare de tabere de corturi, c su e sau 
rulote ori campinguri 

2% din valoarea autorizat  a lucr rilor 
de organizare de şantier. 

 

2% din valoarea autorizat  a lucr rilor de 
organizare de şantier.

Art. 474 alin. (14) 

Taxa pentru autorizarea amplas rii de 
chioşcuri, containere, tonete, cabine, spa ii de 
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi 
reclame situate pe c ile şi în spa iile publice 

8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru 
p trat de suprafa  ocupat  de 

construc ie. 
 

lei, inclusiv, pentru fiecare metru p trat de 
suprafa  ocupat  de construc ie.

Art.474 alin.(15) 

Taxa pentru eliberarea unei autoriza ii privind 
lucr rile de racorduri şi branşamente la re ele 
publice de ap , canalizare, gaze, termice, 
energie electric , telefonie şi televiziune prin 
cablu 

13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord 

Art.474 alin.(16) 
Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatur  stradal  şi adres  

9 lei 

 
Art.475 Taxa pentru eliberarea autoriza iilor pentru desf şurarea unor activit i
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Art.475 alin.(2) 

Taxele pentru eliberarea atestatului de 
produc tor, respectiv pentru eliberarea 
carnetului de comercializare a produselor din 
sectorul agricol 

 
80 lei-certificatul de producator 

Art.475 alin.(3) 

Persoanele a c ror activitate se încadreaz  în 
grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte 
activit i de servire a b uturilor şi 932 - Alte 
activit i recreative şi distractive potrivit 
Clasific rii activit ilor din economia 
na ional  - CAEN, datoreaz  bugetului local 
al comunei, oraşului sau municipiului, dup  
caz, în a c rui raz  administrativ-teritorial  se 
desf şoar  activitatea, o tax  pentru 
eliberarea/vizarea anual  a autoriza iei 
privind desf şurarea activit ii de alimenta ie 
public , în func ie de suprafa a aferent  
activit ilor respective, în sum  de: 
    a) pân  la 4.000 lei, pentru o suprafa  de 
pân  la 500 m2, inclusiv; 
    b) pân  la 8.000 lei pentru o suprafa  mai 
mare de 500 m2. 
 

250 

 
 
CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAM  ŞI PUBLICITATE 
 
ART. 477  Taxa pentru serviciile de reclam  şi publicitate 

Taxa pentru SERVICIILE  de reclam  
şi publicitate 

COTA APLICATA PENTRU 
ANUL FISCAL 2016 

% din valoarea serviciilor de 
reclam  si publicitate, cu 

excep ia TVA 

COTA APLICABILA 
PENTRU ANUL FISCAL 

2017 
% din valoarea serviciilor de 

reclam  si publicitate, cu 
excep ia TVA 

Servicii de reclam  şi publicitate încheiate 
pe baza de contract sau a unui alt fel de 
in elegere* 

3% 3% 

* cu excep ia serviciilor de reclam  şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în mas  scrise şi 
audiovizuale 
 
 

Art.478 alin.(2) 

Taxa pentru AFISAJ în scop de reclam  
şi publicitate: 

NIVELURILE  APLICATE ÎN ANUL 
FISCAL 2016 

- lei/m2 sau frac iune de m2 - sau frac iune de m
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care 
persoana deruleaz  o activitate economic         30 

b) în cazul oric rui alt panou, afişaj sau 
structur  de afişaj pentru reclam  şi 
publicitate 

23 

 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam  şi publicitate prev zut  de art.477 si art.478 din Legea 
227/2015 se majoreaz  cu  0 % conform art.489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal 

 
CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

 
ART.480 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  
 

Manifestarea artistic  sau activitatea 
distractiv  

COTA APLICAT  PENTRU 
ANUL FISCAL 2016 

% din suma încasat  din 
vânzarea biletelor de intrare şi a 

COTA APLICABIL  
PENTRU ANUL FISCAL 

2017 
% din suma încasat  din 
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abonamentelor. vânzarea biletelor de intrare şi a 
abonamentelor. 

a) în cazul unui spectacol de teatru, balet, 
oper , operet , concert filarmonic sau alt  
manifestare muzical , prezentare a unui 
film la cinematograf, un spectacol de circ 
sau orice competi ie sportiv  intern  sau 
interna ional  

2% 2% 

b) în cazul oric rei alte manifest ri 
artistice decât cele enumerate mai sus 

5% 5% 

 
 Conform prevederilor art. 483 alin. (1)  din Legea nr.227/2015 privind  Codului fiscal cu modific rile şi 

complet rile ulterioare, impozitul pe spectacole se pl teşte lunar, pân  la data de 10, inclusiv, a lunii 
urm toare celei în care se organizeaz  spectacolul, la bugetul local al comunei Zagar.; 

 Persoanele fizice şi juridice care datoreaz  impozitul pe spectacole au obliga ia de a depune  declara ii 
la primarie,  privind spectacolele  desf şurate pân  la data stabilit  pentru fiecare plat  a 
impozitului pe spectacole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL IX- ALTE TAXE LOCALE 

Denumirea taxei 
NIVELURILE  APLICATE IN  ANUL 

FISCAL 2016 
NIVELU

 Taxa pentru eliberarea autorizatiilor 
de functionare  

17 

Art.486 alin. (5)  

Taxa pentru eliberarea de copii 
heliografice de pe planuri cadastrale 
sau alte asemenea planuri detinute de 

consiliile locale 

10 lei/ mp sau fractiune 

 Taxa eliberare copii xerox simple: 
 

-format A4/fa  
          

-format A3/fa  
 

 
 

0,5 lei 
 

1 lei 
 
 
 

 Copii conforme cu originalul 
-format A4/fa  

          
 -format A3/fa  

           
 

                            2,50 lei 
 
                            5,00 lei 
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 Taxa pentru oficierea c s toriilor  în 
zilele de s mb t ,  duminic  şi 
s rb torile legale , cu excep ia zilelor 
de paşti (ortodox , catolic, reformat), 
cr ciun, 1 ianuarie, 1 mai, 30 
noiembrie şi 1 decembrie când nu se 
oficiaz  c s torii, 

50 

 Taxe pentru teren din excedent 
inchiriat  

150 lei/ha 

 Taxa inregistrare contracte de arenda 
si acte aditionale, datorate de arendas 

25 lei 

 Taxa pentru eliberarea/ vizarea anuala 
a autorizatiei/avizului privind 
desfasurarea unor activitati 
comerciale pe raza Comunei Zagar 
(altele decat cele prevazute la art. 475 
alin(3) 

Eliberare 13 lei 
Viza anuala 7 lei 

 
Art.486(1) 

 
Taxe zilnice pentru 

utilizarea temporar  a 
locurilor publice 

 
 

 

 1)Pentru activita i de comer  3 lei/mp/zi 
 2) Pentru activita i de comer  

producatori locali 
3. Apicultori  

2 lei/mp/zi 
 

10 lei/zi 
 

Taxa de inregistrare: 
1. Tractoare -40 lei +21 lei tabla  
2. Motorete -30 lei +20 lei tabla  
3. Carute – 30 lei +20 lei tabla 
4. Taxa anuala pentru cositoare,combine agricole,prese baloti  34 lei / an 

 

Taxa tractoare si remorci neinmatriculate  

1, Tractor pana la 45 CP -100 lei 

2. Tractor intre 46 -65 CP 220 lei 

3. Tractor intre 66 – 100 CP420 lei 

4. Tractor peste 100 CP -500 

.1. Remorca cu 1 axa – 20 lei 

2. Remorca cu 2 axe -30 

 

 

Art.493 alin.(3)  
 

  

Art.494 alin.(4) 
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Taxa pentru remasurarea terenurilor agricole -60 lei / parcela  

Taxa pentru eliberarea inregistrarilor de pe camerele de luat vederi – 50 lei/zi 

Taxa desfacerea castoriei – 600 lei 

Taxa salubritate persoane fizice – 132 lei/an 

Taxa salubritate persoane juridice – 200 lei/an  

Taxa paza persoane fizice -132 

Taxa paza persoane juridice - 200 

Taxa inchiriere Camin Cultural – Zagar                 Seleus 

   -nunti                                             250                      175 

  -bal                                                  300                      150 

  -botez                                              150                       105  

  -seri distractive                              100                         70  

  -alte intruniri                                 100                          70 

Pentru activitati scolare nu se plateste taxa. 

Taxa pentru teren de sport 20 lei/ora ziua si 30/ora lei cand se foloseste instalatia nocturna  

 
 
 
 

CAPITOLUL V 
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite în baza Legii fondului funciar n

modificarile si completarile ulterioare 
1. 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 excep ia celor pentru 
terenurile agricole şi forestiere*) 

13 

 
 
 INSPECTOR  contabilitate, buget, administrarea impozitelor,  
     LABA MONICA  
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