PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
TRAŞC~ FLAVIUS IULIAN

Anexa nr.1 la HCL nr.2/2012

IMPOZITUL PE CLĂDIRI
Impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice
ZONA A
Nr
crt

0
1.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Valoarea impozabilă*) (lei/mp)
Felul şi destinaţia clădirilor şi ale Coef. de Cu instalaţii de apă, Fără instalaţii
altor construcţii impozabile
corecţie canalizare,
de
apă,
electrice,
încălzire
canalizare,
rang III
(cond.cumulative** electrice,
)
încălzire
1
2
3
4
Clădiri:
- cu cadre din beton armat sau cu
935
555
pereţi exteriori din cărămidă arsă
2,30
2150,50
1276,50
sau din orice alte materiale rezultate
în urma unui tratament termic sau
chimic
- cu pereţii exteriori din lemn, din
254
159
piatră naturală, din
cărămidă
2,30
584,20
365,70
nearsă, din vălătuci, sau din orice
alte materiale nesupuse unui
tratament termic sau chimic
- anexă cu cadre din beton armat
159
143
sau cu pereţi exteriori din cărămidă
2,30
365,70
328,90
arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament
termic sau chimic
-anexă cu pereţii exteriori din lemn,
95
63
din piatră naturală, din cărămidă
2,30
218,50
144,90
nearsă, din vălătuci, sau din orice
alte materiale nesupuse unui
tratament termic sau chimic
În cazul contribuabilului care deţine
75% din suma
75% din suma
la aceeaşi adresă încăperi amplasate
care s-ar aplica
care s-ar
la subsol, la demisol şi∕sau la
clădirii
aplica clădirii
mansardă utilizate ca locuinşă în
oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la literele a)-d)
În cazul contribuabilului care deţine
50% din suma
50% din suma
la aceeaşi adresă încăperi amplasate
care s-ar aplica
care s-ar
la subsol, la demisol şi∕sau la
clădirii
aplica clădirii
mansardă utilizate în alte scopuri
decât cea de locuinţă în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute
la literele a)-d)

ZONA B
Nr
crt

0
1.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Valoarea impozabilă*) (lei/mp)
Felul şi destinaţia clădirilor şi ale Coef. de Cu instalaţii de apă, Fără instalaţii
altor construcţii impozabile
corecţie canalizare, electrice, de
apă,
canalizare,
rang III încălzire
(cond.cumulative**) electrice,
încălzire
1
2
3
4
Clădiri:
- cu cadre din beton armat sau cu
935
555
pereţi exteriori din cărămidă arsă
2,20
2057
1221
sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament
termic sau chimic
- cu pereţii exteriori din lemn, din
254
159
piatră naturală, din
cărămidă
2,20
558,80
349,80
nearsă, din vălătuci, sau din orice
alte materiale nesupuse unui
tratament termic sau chimic
- anexă cu cadre din beton armat
159
143
sau cu pereţi exteriori din cărămidă
2,20
349,80
314,60
arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament
termic sau chimic
-anexă cu pereţii exteriori din lemn,
95
63
din piatră naturală, din cărămidă
2,20
209
138,60
nearsă, din vălătuci, sau din orice
alte materiale nesupuse unui
tratament termic sau chimic
În cazul contribuabilului care
75% din suma care 75% din suma
deţine la aceeaşi adresă încăperi
s-ar aplica clădirii
care s-ar
amplasate la subsol, la demisol
aplica clădirii
şi∕sau la mansardă utilizate ca
locuinşă în oricare dintre tipurile de
clădiri prevăzute la literele a)-d)
În cazul contribuabilului care
50% din suma care 50% din suma
deţine la aceeaşi adresă încăperi
s-ar aplica clădirii
care s-ar
amplasate la subsol, la demisol
aplica clădirii
şi∕sau la mansardă utilizate în alte
scopuri decât cea de locuinţă în
oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la literele a)-d)

ZONA C
Nr
crt

0
1.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Valoarea impozabilă*) (lei/mp)
Felul şi destinaţia clădirilor şi ale Coef. de Cu instalaţii de apă, Fără instalaţii
altor construcţii impozabile
corecţie canalizare, electrice, de
apă,
canalizare,
rang III încălzire
(cond.cumulative**) electrice,
încălzire
1
2
3
4
Clădiri:
- cu cadre din beton armat sau cu
935
555
pereţi exteriori din cărămidă arsă
2,10
1963,50
1165,50
sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament
termic sau chimic
- cu pereţii exteriori din lemn, din
254
159
piatră naturală, din
cărămidă
2,10
533,40
333,90
nearsă, din vălătuci, sau din orice
alte materiale nesupuse unui
tratament termic sau chimic
- anexă cu cadre din beton armat
159
143
sau cu pereţi exteriori din cărămidă
2,10
333,90
300,30
arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament
termic sau chimic
-anexă cu pereţii exteriori din lemn,
95
63
din piatră naturală, din cărămidă
2,10
199,50
132,30
nearsă, din vălătuci, sau din orice
alte materiale nesupuse unui
tratament termic sau chimic
În cazul contribuabilului care
75% din suma care 75% din suma
deţine la aceeaşi adresă încăperi
s-ar aplica clădirii
care s-ar
amplasate la subsol, la demisol
aplica clădirii
şi∕sau la mansardă utilizate ca
locuinşă în oricare dintre tipurile de
clădiri prevăzute la literele a)-d)
În cazul contribuabilului care
50% din suma care 50% din suma
deţine la aceeaşi adresă încăperi
s-ar aplica clădirii
care s-ar
amplasate la subsol, la demisol
aplica clădirii
şi∕sau la mansardă utilizate în alte
scopuri decât cea de locuinţă în
oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la literele a)-d)

ZONA D
Nr
crt

0
1.
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Valoarea impozabilă*) (lei/mp)
Felul şi destinaţia clădirilor şi ale Coef. de Cu instalaţii de apă, Fără instalaţii
altor construcţii impozabile
corecţie canalizare, electrice, de
apă,
canalizare,
rang III încălzire
(cond.cumulative**) electrice,
încălzire
1
2
3
4
Clădiri:
- cu cadre din beton armat sau cu
935
555
pereţi exteriori din cărămidă arsă
2,00
1870
1110
sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament
termic sau chimic
- cu pereţii exteriori din lemn, din
254
159
piatră naturală, din
cărămidă
2,00
508
318
nearsă, din vălătuci, sau din orice
alte materiale nesupuse unui
tratament termic sau chimic
- anexă cu cadre din beton armat
159
143
sau cu pereţi exteriori din cărămidă
2,00
318
286
arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament
termic sau chimic
-anexă cu pereţii exteriori din lemn,
95
63
din piatră naturală, din cărămidă
2,00
190
126
nearsă, din vălătuci, sau din orice
alte materiale nesupuse unui
tratament termic sau chimic
În cazul contribuabilului care
75% din suma care 75% din suma
deţine la aceeaşi adresă încăperi
s-ar aplica clădirii
care s-ar
amplasate la subsol, la demisol
aplica clădirii
şi∕sau la mansardă utilizate ca
locuinţă în oricare dintre tipurile de
clădiri prevăzute la literele a)-d)
În cazul contribuabilului care
50% din suma care 50% din suma
deţine la aceeaşi adresă încăperi
s-ar aplica clădirii
care s-ar
amplasate la subsol, la demisol
aplica clădirii
şi∕sau la mansardă utilizate în alte
scopuri decât cea de locuinţă în
oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la literele a)-d)

*) Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate, după cum urmează:
- reducere 20% pentru clădirile care au o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
- reducere 10% pentru clădirile care au vechime cuprinsă între 30-50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinţă;
- în cazul clădirii utilizate ca locuinţă a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 mp, valoarea impozabilă a acesteia
determinată în urma aplicării prevederilor alin.1-7 se majorează cu 5 % pentru fiecare 50 mp sau fracţiune din aceştia
**) În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii, se vor utiliza valorile impozabile în lei/mp prevăzute la
coloana 4.
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Anexa nr.2 la HCL nr.2/2012

I M P O Z I T U L∕ T A X A*
pe terenurile situate în intravilanul localităţii
- terenuri cu construcţii
- persoane fizice şi juridice –

ZONA în cadrul localităţii
A
B
C
D

Nivelul impozitului-rangul III
6545 lei/ha
4447 lei/ha
2113 lei/ha
1230 lei/ha
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Anexa nr.3 la HCL nr.2/2012

I M P O Z I T U L∕ T A X A*
pe terenurile situate în intravilan - orice altă categorie de folosin\`
decât cea de terenuri cu construc\ii
- persoane fizice şi juridice - lei/ha Nr Categoria de folosinţă
crt
1. Teren arabil
2. Păşune
3. Fâneaţă
4. Vie
5. Livadă
6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
7. Teren cu ape
8. Drumuri şi căi ferate
9. Teren neproductiv

A
28
21
21
46
53
28
15
x
x

Zona de fertilitate
B
C
21
19
19
15
19
15
35
28
46
35
21
19
13
8
x
x
x
x

D
15
13
13
19
28
15
x
x
x

* Sumele prev`zute în prezenta annex` se înmul\esc cu coeficientul de corec\ie corespunz`tor
rangului localit`\ii, care este 3.
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Anexa nr.4 la HCL nr.2/2012

I M P O Z I T U L∕ T A X A*
pe terenurile situate în extravilan
- persoane fizice şi juridice –

Nr.crt.

Zona
Categoria de folosinţă

0
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.

7.1.

8.
8.1.
9.
10.

1
Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt. 6.1
Livadă până la intrarea pe
rod
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră, cu
excepţia celui prevăzut la nr.
crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la
20 de ani şi pădure cu rol de
protecţie
Teren cu apă, altul decât cel
cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2013
Zona
A
31
50
28
28
55

B
28
48
26
26
53

C
26
45
22
22
50

D
22
42
20
20
48

x
56

x
53

x
50

x
48

x

x

x

x

16

14

12

8

x

x

x

x

6

5

2

1

34
x
x

31
x
x

28
x
x

26
x
x

* Sumele prev`zute în prezenta anex` se înmul\esc cu coeficientul de corec\ie corespunz`tor
rangului localit`\ii, care este 2,3 pentru zona A; 2,2 pentru zona B; 2,1 pentru zona C ]i 2
pentru zona D.
* Taxa pe terenuri reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor drepturilor
de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
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Anexa nr.5 la HCL nr.2/2012

IMPOZIT
asupra mijloacelor de transport
(1) Mijloace de transport cu tractiune mecanica:

Denumire mijloc transport

Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu
capacitatea cilindrică până la 1600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitate cilindrică între 1601 cm3 şi
2000 cm 3 inclusiv
Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2001 cm3 şi
2600 cm 3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi
3000 cm 3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cm3
inclusiv
Autobuze, autocare, microbuze
Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de
până la 12 tone inclusiv
Tractoare înmatriculate

Valoare impozit
(suma în lei pentru fiecare grupă
de 200 cm3 sau fracţiune din
aceasta)
lei ∕capacitate
8

(2) Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică:
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm 3
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm 3
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

18
72
144
290
24
30
18

lei/200 cm3
2-4
4-6
50-150 lei/an

* În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele,
motoretele şi scuterele respective
(2) Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12
tone:
1. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în anul
fiscal 2012
Art. 263 alin. (5)3) - Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)
de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Impozitul
(lei/an)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă Ax(e) motor Alte sisteme
(oare) cu de suspensie
sistem de pentru axele

I. 2+1 axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
9. Masa de cel puţin 28 tone
II. 2+2 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
9. Masa de cel puţin 38 tone
III. 2+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone
IV. 3+2 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4. Masa de cel puţin 44 tone
V. 3+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4. Masa de cel puţin 44 tone
Art. 263 alin. (6) - Remorci, semiremorci sau rulote
Masa totală maximă autorizată
a) Până la o tonă, inclusiv

suspensie
pneumatică
sau
echivalentele
recunoscute

motoare

0
0
0
60
137
320
414
747
747

0
0
60
137
320
414
747
1310
1310

128
299
491
721
871
1429
1984
1984
1984

299
491
721
871
1429
1984
3012
3012
3012

1579
2197
2197

2197
2986
2986

1395
1937
2679
2679

1937
2679
3963
3963

794
960
1434
1434

960
1434
2283
2283
Impozit
- lei 9

b) Peste o tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) Peste 5 tone
Art. 263 alin. (7) - Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP, inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv
d) peste 4000 CP
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de
tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

34
52
64
21
56
210
Între 0 şi 1119
210
x
559
909
1398
2237
182
x
182
280
490

* În înţelesul prezentei anexe, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui
mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura
de achiziţie sau un alt document similar.
** În vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2013, pentru fiecare mijloc de
transport care face obiectul anexei, întreprinderile şi operatorii de transport rutier, aşa cum sunt
aceştia definiţi în OUG nr.109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să
declare pe propria răspundere, până la data de 31 martie 2013, dacă vehiculul a efectuat sau
urmează să efectueze în cursul anului 2013 cel puţin o operaţiune de transport rutier
internaţional.
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Anexa nr.6 la HCL nr.2/2012

TAXE
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor
A. În domeniul construcţiilor, taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau
a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel:
1. Pentru eliberarea certificatelor de urbanimsm, în funcţie de suprafaţa pentru care se
solicită:
1.1. În mediul urban:
- pân` la 150 mp inclusiv = 5,00 lei
- între 151 mp ]i 250 mp inclusiv = 6,00 lei
- între 251 mp ]i 500 mp inclusiv = 8,00 lei
- între 501 mp ]i 750 mp inclusiv = 10,00 lei
- între 751 mp ]i 1.000 mp inclusiv = 12,00 lei
- peste 1.000 mp = 12,00 lei + 0,01 lei/mp pentru ce dep`]e]te 1.000 mp
1.2. În mediul rural: se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.
2. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează
a fi folosită ca locuinţă sau anexă*) la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată
a lucrărilor de construcţii.
*) Prin expresia anexe la locuinţă se înţelege: grajdurile, pătulele, magaziile, hambarele
pentru cereale, şurele, fânăriile, remizele, şoproanele, garajele, precum şi altele asemenea.
3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor
geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de
gaze şi petrol, precum şi altor exploatări: 7 lei/mp.
4. Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile - organizare de şantier - necesare
execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea, taxa este de
3% din valoarea autorizată a construcţiilor.
5. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere şi corturi,
căsuţe sau rulote ori campinguri taxa datorată este de 2% din valoarea autorizată a lucrării
sau a construcţiei.
6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine,
spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea
corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor: 7,00 lei/mp.
7. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire, pentru orice altă construcţie decât cele
prevăzute la pct.1-6, taxa datorată este de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.
8. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a construcţiilor şi a
amenajărilor, taxa datorată este de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora. În cazul
desfiinţării parţiale, cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită a
clădirii supuse demolării.
9. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de
construire, taxa este de 30% din valoarea taxei iniţiale.
10. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică,
telefonie şi televiziune prin cablu este de 11,00 lei pentru fiecare racord/bransament.
11. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, de
către primari ori de structurile specializate din cadrul consiliilor judeţene, taxa datorată
este de 13,00 lei.
12. Pentru eliberarea certificatului nomenclatură stradală şi adresă: taxa datorată este
de 8,00 lei.
11

B. Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică
şi a altor autorizaţii similare
1. Taxă pentru eliberare autorizaţie pentru desfăşurarea unei activităţi economice - 69,00 lei
Autorizaţiile prevăzute la pct.1 se vizează anual, până la data de 31 decembrie a anului în
curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzute la
pct.1.
2. Taxă pentru eliberare autorizaţii sanitare de funcţionare - 17,00 lei
3. Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea
planuri deţinute de consiliul local - 28,00 lei pentru fiecare metru patrat sau fractiune de mp
4. Taxă pentru eliberare certificate de producător - 69,00 lei
5. Taxă pentru eliberarea, vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică :
5.1) Pentru restaurante clasa 5610 :
- suprafaţa până la 100 mp inclusiv
- 480,00 lei
- suprafaţa de la 101- 200 mp inclusiv - 960,00 lei
- suprafaţa de la 201- 300 mp inclusiv - 1.560,00 lei
- suprafaţa de la 301 - 500 mp inclusiv - 2.160,00 lei
- suprafaţa peste 500 mp
- 2.760,00 lei
5.2) Pentru bar clasa 5630 :
- suprafaţa până la 50 mp inclusiv
- 240,00 lei
- suprafaţa de la 51- 100 mp inclusiv - 480,00 lei
- suprafaţa peste 100 mp
- 960,00 lei.
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Anexa nr.7 la HCL nr.2/2012

TAXE LOCALE PENTRU VEHICULE LENTE

Nr
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Taxa instituită
autocositoare
autoexcavator (excavator şi autosaşiu)
autogreder
autoscreper
autostivuitor
buldozer pe pneuri
combină agricolă pt. recoltat cereale sau furaje
compactor autopropulsant
electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă etc.
excavator cu racleţi pt. săpat şanţuri
excavator cu rotor pt. săpat şanţuri
excavator pe pneuri
freză autopropulsantă pt. canale
freză autopropulsantă pt. pământ stabilizat
freză rutieră
încărcător cu o cupă pe pneuri
instalaţie autopropulsată de sortare-concasare
macara cu greifer
macara mobilă pe pneuri
macara turn autopropulsată
maşină autopropulsată multifuncţională pt. lucrări de
terasamente
maşină autopropulsată pt. construcţia şi întreţinerea drumurilor
maşină autopropulsată pt. decopertarea îmbrăcămintei asfaltice
la drumuri
maşină autopropulsată pt. finisarea drumurilor
maşină autopropulsată pt. forat
maşină autopropulsată pt. turnat asfalt
plug de zăpadă autopropulsat
şasiu autopropulsat cu ferăstrău pt. tăiat lemntractor pe pneuri
tractor pe pneuri
troliu autopropulsat
utilaj multifuncţional pt. întreţinerea drumurilor
vehicul de pompieri pt. derularea furtunurilor de apă
vehicul pt. măcinat şi compactat deşeuri
vehicul pt. marcarea drumurilor
vehicul pt. tăiat şi compactat deşeuri
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Valoarea taxei
- lei/an/vehicul
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
TRAŞC~ FLAVIUS IULIAN

Anexa nr.8 la HCL nr.2/2012

TAXE LOCALE
privind serviciile prestate de primărie
Nr
crt
1
2
a)
b)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Taxa instituită

Valoarea taxei

Taxă piaţă agroalimentară
Taxă piaţă comercială (industrială):
pe perioada sezonului turistic 01.05 - 30.09
pe perioada de iarnă 01.10-31.12; 01.01-31.03
Taxă pentru ocuparea trotuarului din faţa locuinţei sau a sediului
cu materiale pe o perioadă mai mare de 48 ore
Taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice
Taxă circulaţie pe drumurile publice/traversare oraş
Taxă parcare(exceptie parcare supraetajată)
Taxă igienizare
Taxă folosire spaţiu Cămin Cultural
Taxă folosire WC public
Certificat atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale
Adeverinta rol agricol
Certificat edificare constructie
Taxă acte întocmire succesiune
Taxă întocmire plan parcelar
Taxă eliberare bilete proprietate vite mari
Taxă eliberare bilete proprietate vite mici
Viză trimestrială certificate de producători
Taxă eliberare copii xerox acte arhivă
Taxă pt eliberare copii”conform cu originalul” după documente
aflate în arhiva Primăriei
Taxă deplasare în teren pentru avize tăiere nuci, etc.
Taxă deplasare în teren pentru verificare masa impozabilă
construcţii si/sau terenuri
Taxă deplasare în teren constatare pagube, litigii
Taxe înmatricularea mijloacelor hipo, inclusiv numere
Taxă oficiere căsătorie în zilele de sâmbătă
Taxă oficiere căsătorie în zilele de duminică
Taxă desfacere căsătorie pe cale administrativă
Taxă modificare nume pe cale administrativă
Taxă imprimate cereri eliberare certificate şi autorizaţii de
urbanism
Taxă eliberare autorizaţie taxi, precum si pentru viza anuala a
acesteia
Taxă eliberare certificat autovehicule lente
Taxă focuri de artificii
Taxă eliberare copii după registrul agricol 2010-2014
Taxă deblocare roţi pt autovehicule parcate neregulamentar
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3,5 lei/mp/zi
3,5 lei/mp/zi
2,5 lei/mp/zi
14,00 lei/mp/zi
3,00 lei/mp/zi
5,00 lei/to
3,00 lei/zi
5,00 lei/sejur
144,00 lei/zi
1,00 leu
14,00 lei
14,00 lei
14,00 lei
30,00 lei
30,00 lei
18,00 lei
7,00 lei
7,00 lei
3,00 lei/filă
5,00 lei/act
24,00 lei
24,00 lei
72,00 lei
36,00 lei
50,00 lei
60,00 lei
500,00 lei
14,00 lei
7,00 lei/buc
30,00
lei/lună/autovehicul
24,00 lei
100,00 lei/spectacol
2,00 lei/pagină
50,00 lei

