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   PRE}EDINTE }EDIN|~,    Anexa nr.1 la HCL nr……./2016 
               
 

IMPOZITUL PE CLĂDIRI 
 

Impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice 
 

ZONA A 

Nr 
crt 

 
Felul şi destinaţia clădirilor şi ale altor 
construcţii impozabile 

 
Coef. de 
corecţie 
rang III 

Valoarea impozabilă (lei/mp) 
Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 
încălzire 
(cond.cumulative) 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electrice, 
încălzire 

0 1 2 3 4 
1. Clădiri: 
a) - cu cadre din beton armat sau cu pereţi 

exteriori din cărămidă arsă sau din 
orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic sau chimic 

 1000 600 
2,30 2300 1380 

b) - cu pereţii exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din  cărămidă nearsă, 
din vălătuci, sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament 
termic sau chimic  

 300 200 
2,30 690 460 

c) - anexă cu cadre din beton armat sau 
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă 
sau din orice alte materiale rezultate în 
urma unui tratament termic sau chimic 

 200 175 
2,30 460 402,5 
   

d) -anexă cu pereţii exteriori din lemn, 
din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci, sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament 
termic sau chimic 

 125 75 
2,30 287,5 172,5 

e) În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi∕sau la mansardă 
utilizate ca locuinşă în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la literele 
a)-d) 

 75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 
clădirii 

f) În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi∕sau la mansardă 
utilizate în alte scopuri decât cea de 
locuinţă în oricare dintre tipurile de 
clădiri prevăzute la literele a)-d) 

 50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 
clădirii 
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ZONA B 
 
Nr 
crt 

 
Felul şi destinaţia clădirilor şi ale altor 
construcţii impozabile 

 
Coef. de 
corecţie 
rang III 

Valoarea impozabilă*) (lei/mp) 
Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 
încălzire 
(cond.cumulative**) 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electrice, 
încălzire 

0 1 2 3 4 
1. Clădiri: 
a) - cu cadre din beton armat sau cu 

pereţi exteriori din cărămidă arsă sau 
din orice alte materiale rezultate în 
urma unui tratament termic sau chimic 

 1000 600 
2,20 2200 1320 

b) - cu pereţii exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din  cărămidă nearsă, 
din vălătuci, sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament 
termic sau chimic  

 300 200 
2,20 660 440 

c) - anexă cu cadre din beton armat sau 
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă 
sau din orice alte materiale rezultate în 
urma unui tratament termic sau chimic 

 200 175 
2,20 440 385 
   

d) -anexă cu pereţii exteriori din lemn, 
din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci, sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament 
termic sau chimic 

 125 75 
2,20 275 165 

e) În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi∕sau la mansardă 
utilizate ca locuinşă în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la literele 
a)-d) 

 75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 
clădirii 

f) În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi∕sau la mansardă 
utilizate în alte scopuri decât cea de 
locuinţă în oricare dintre tipurile de 
clădiri prevăzute la literele a)-d) 

 50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 
clădirii 
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ZONA C 
 

 
Nr 
crt 

 
Felul şi destinaţia clădirilor şi ale altor 
construcţii impozabile 

 
Coef. de 
corecţie 
rang III 

Valoarea impozabilă*) (lei/mp) 
Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 
încălzire 
(cond.cumulative**) 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electrice, 
încălzire 

0 1 2 3 4 
1. Clădiri: 
a) - cu cadre din beton armat sau cu 

pereţi exteriori din cărămidă arsă sau 
din orice alte materiale rezultate în 
urma unui tratament termic sau chimic 

 1000 600 
2,10 2100 1260 

b) - cu pereţii exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din  cărămidă nearsă, 
din vălătuci, sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament 
termic sau chimic  

 300 200 
2,10 630 420 

c) - anexă cu cadre din beton armat sau 
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă 
sau din orice alte materiale rezultate în 
urma unui tratament termic sau chimic 

 200 175 
2,10 420 367,5 
   

d) -anexă cu pereţii exteriori din lemn, 
din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci, sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament 
termic sau chimic 

 125 75 
2,10 262,5 157,5 

e) În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi∕sau la mansardă 
utilizate ca locuinşă în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la literele 
a)-d) 

 75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 
clădirii 

f) În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi∕sau la mansardă 
utilizate în alte scopuri decât cea de 
locuinţă în oricare dintre tipurile de 
clădiri prevăzute la literele a)-d) 

 50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 
clădirii 
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ZONA D 
 

 
Nr 
crt 

 
Felul şi destinaţia clădirilor şi ale altor 
construcţii impozabile 

 
Coef. de 
corecţie 
rang III 

Valoarea impozabilă*) (lei/mp) 
Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 
încălzire 
(cond.cumulative**) 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electrice, 
încălzire 

0 1 2 3 4 
1. Clădiri: 
a) - cu cadre din beton armat sau cu 

pereţi exteriori din cărămidă arsă sau 
din orice alte materiale rezultate în 
urma unui tratament termic sau chimic 

 1000 600 
2,00 2000 1200 

b) - cu pereţii exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din  cărămidă nearsă, 
din vălătuci, sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament 
termic sau chimic  

 300 200 
2,00 600 400 

c) - anexă cu cadre din beton armat sau 
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă 
sau din orice alte materiale rezultate în 
urma unui tratament termic sau chimic 

 200 175 
2,00 400 350 
   

d) -anexă cu pereţii exteriori din lemn, 
din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci, sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament 
termic sau chimic 

 125 75 
2,00 250 150 

e) În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi∕sau la mansardă 
utilizate ca locuintă în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la literele 
a)-d) 

 75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 
clădirii 

f) În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi∕sau la mansardă 
utilizate în alte scopuri decât cea de 
locuinţă în oricare dintre tipurile de 
clădiri prevăzute la literele a)-d) 

 50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 
clădirii 
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PRE}EDINTE }EDIN|~,    Anexa nr.2 la HCL nr……/2016 
               
                     
           
 
 

1. I M P O Z I T U L/ T A X A 
pe terenurile situate în intravilanul localitatii- terenuri cu construcţii 

 - persoane fizice şi juridice - 
 

 
ZONA în cadrul localităţii Nivelul impozitului-rangul III 
A 6542 lei/ha 
B 4445 lei/ha 
C 2112 lei/ha 
D 1230 lei/ha 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. I M P O Z I T U L/ T A X A 
 pe terenurile situate în intravilanul localităţii- alta categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 

construcţii, pentru suprafeţe de până la 400 mp 
 
 
ZONA în cadrul localităţii Nivelul impozitului-rangul III 
A 6542 lei/ha 
B 4445 lei/ha 
C 2112 lei/ha 
D 1230 lei/ha 
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PRE}EDINTE }EDIN|~,    Anexa nr.3 la HCL nr……./2016       
             
                     
           
 
 
                      
 

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, pentru suprafeţe egale sau mai mari de 400 mp, 
- persoane fizice şi juridice - 

 
 
- lei/ha - 
Nr 
crt 

Categoria de folosinţă Zona de fertilitate 
A B C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 
2 Păşune 21 19 15 13 
3 Fâneţe 21 19 15 13 
4 Vii 46 35 28 19 
5 Livezi 53 46 35 28 
6 Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 28 21 19 15 
7 Terenuri cu ape 15 13 8 - 
8 Drumuri şi căi ferate - - - - 
9 Teren neproductiv - - - - 

 
* Sumele prev`zute în prezenta anex` se înmul\esc cu coeficientul de corec\ie corespunz`tor 
rangului localit`\ii, care este 3. 
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PRE}EDINTE }EDIN|~,    Anexa nr.4 la HCL nr……../2016 
        

                    
 

I M P O Z I T U L∕ T A X A 
pe terenurile situate în extravilan 

                                                     -persoane fizice şi juridice – 
 
Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinta Impozit - lei 

1 Teren cu constructii 31 
2 Teren arabil 50 
3 Pasune 28 
4 Faneata 28 
5 Vie pe rod 55 
5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 
6 Livada pe rod 56 
6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 
7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera  16 
7.1 Padure in varsta de pana la 20 ani si padure cu rol 

de protectie 
0 

8. Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 6 
8.1 Teren cu amenajari piscicole 34 
9 Drumuri si cai ferate 0 
10 Teren neproductiv 0 
 

 Sumele prev`zute în prezenta anex` se înmul\esc cu coeficientul de corec\ie 
corespunzator zonei, unde este amplasat terenul, astfel: 

 Pentru zona A – 2.30 
 Pentru zona B – 2.20 
 Pentru zona C – 2.10 
 Pentru zona D – 2.00 
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PRE}EDINTE }EDIN|~,    Anexa nr.5 la HCL nr……/2016 
         
                      
 

I M P O Z I T 
asupra mijloacelor de transport 

 
(1) Mijloace de transport cu tractiune mecanica: 
 
 
Denumire mijloc transport 

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

I Vehicule inmatriculate  
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturime cu 
capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 

8 

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturime cu 
capacitatea cilindrica de peste 1600 cm3 

9 

Autoturisme cu capacitate cilindrică între  1601 cm3  şi 
2000 cm3 inclusiv 

18 

Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2001 cm3  şi 
2600 cm3 inclusiv 

72 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3  şi 
3000 cm3  inclusiv 

144 

Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cm3 
inclusiv 

290 

Autobuze, autocare, microbuze 24 
Alte autovehicule cu tractiune mecanica cu masa totală 
maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 

30 

Tractoare înmatriculate  18 
II. Vehicule inregistrate  
Vehicule cu capacitate cilindrica lei/200 cm3 
- vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4800 cm3 4 
- vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4800 cm3 6 
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 50 lei/an 

 
 * În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50% 
  
 * În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 
 
(2) Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone: 
 
Numarul de axe si greutatea bruta incarcata 
maxima admisa 

Impozitul (lei/an) 

 Ax(motoare cu 
sistem de suspensie 
pneumatica sau 
echivalentele 
recunoscute) 

Alte sisteme de 
suspensie prentru 
axele motoare 

I. 2 axe   
1. Masa de cel putin 12 to, dar mai mica de 13 to. 0 133 
2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 
tone                         

133 367 

3.Masa de cel putin 14 to dar mai mica de 15 to 367 517 
4.Masa de cel putin  15 to,  dar mai mica de 18 to 517 1169 
5. Masa de cel putin 18 to 517 1169 
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II. 3 axe   
1. Masa  de cel putin 15 to dar mai mica de 17 to 133 231 
2.Masa  de cel putin 17 to dar mai mica de 19 to 231 474 
3.Masa  de cel putin 19 to dar mai mica de 21 to 474 615 
4.Masa  de cel putin 21 to dar mai mica de 23 to 615 947 
5.Masa  de cel putin 23 to dar mai mica de 25 to 947 1472 
6.Masa  de cel putin 25 to dar mai mica de 26 to 947 1472 
7.Masa  de cel putin 26 to  947 1472 
III. 4 axe   
1. Masa de cel putin 23 to, dar mai mica de 25 to 615 623 
2.Masa de cel putin 25 to, dar mai mica de 27 to 623 973 
3. Masa de cel putin 27 to, dar mai mica de 29 to 973 1545 
4. Masa de cel putin 29 to, dar mai mica de 31 to 1545 2291 
5. Masa de cel putin  31 to, dar mai mica de 32 to 1545 2291 
6. Masa de cel putin 32 to 1545 2291 
 
(3) In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulate sau tren rutier, de 
transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 to. 
 
Numarul de axe si greutatea bruta incarcata 
maxima admisa 

Impozitul (lei/an) 

 Ax(motoare cu 
sistem de suspensie 
pneumatica sau 
echivalentele 
recunoscute) 

Alte sisteme de 
suspensie prentru 
axele motoare 

I. 2+1 axe   
1. Masa de cel putin 12 to, dar mai mica de 14 to. 0 0 
2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 
tone                         

0 0 

3.Masa de cel putin 16 to dar mai mica de 18 to 0 60 
4.Masa de c el putin  18 to,  dar mai mica de 20 to 60 137 
5. Masa de cel putin 20 to, dar mai mica de 22 to 137 320 
6. Masa de cel putin 22 to, dar mai mica de 23 to 320 414 
7. Masa de cel putin 23 to, dar mai mica de 25 to 414 747 
8. Masa de cel putin 25 to, dar mai mica de 28 to 747 1310 
9. Masa de cel putin 28 to 747 1310 
II. 2 + 2 axe   
1. Masa  de cel putin 23 to dar mai mica de 25 to 128 229 
2.Masa  de cel putin 25 to dar mai mica de 26 to 299 491 
3.Masa  de cel putin 26 to dar mai mica de 28 to 491 721 
4.Masa  de cel putin 28 to dar mai mica de 29 to 721 871 
5.Masa  de cel putin 29 to dar mai mica de 31 to 871 1429 
6.Masa  de cel putin 31 to dar mai mica de 33 to 1429 1984 
7.Masa  de cel putin 33 to, dar mai mica de 36 to 1984 3012 
8. Masa  de cel putin 36 to, dar mai mica de 38 to 1984 3012 
9. Masa  de cel putin 38 to 1984 3012 
III. 2 + 3 axe   
1. Masa  de cel putin 36 to, dar mai mica de 38 to 1579 2197 
2.  Masa  de cel putin 38 to, dar mai mica de 40 to 2197 2986 
8. Masa  de cel putin 40 to 2197 2986 
IV. 3 + 2 axe   
Masa  de cel putin 36 to, dar mai mica de 38 to 1395 1937 
Masa  de cel putin 38 to, dar mai mica de 40 to 1937 2679 
Masa  de cel putin 40 to, dar mai mica de 44 to 2679 3963 
Masa  de cel putin 44 to 2679 3963 
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V. 3 + 3 axe   
1.Masa  de cel putin 36 to, dar mai mica de 38 to 794 960 
Masa  de cel putin 38 to, dar mai mica de 40 to 960 1434 
Masa  de cel putin 40 to, dar mai mica de 44 to 1434 2283 
Masa  de cel putin 44 to 1434 2283 
 
 
4. Remorci, semiremorci, sau rulote  
a) Până la o tonă, inclusiv    9 
b) Peste o tonă, 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 
5. Mijloace de transport pe apă  
 1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru 
pescuit şi uz   personal        

21 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri    56 
3. Bărci cu motor     210 
4. Nave de sport şi agrement   1119 
5. Scutere de apă      210 
6. Remorchere şi împingătoare:    X 
a) până la 500 CP, inclusiv 559 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv     909 
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1398 

d) peste 4000 CP       2237 
 
 
* 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 2017, 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 2017, dacă vehiculul a efectuat sau urmează să efectueze în cursul anului 
2017 cel puţin o operaţiune de transport rutier internaţional. 
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PRE}EDINTE }EDIN|~,    Anexa nr.6 la HCL 
nr………../2016 
         
                     
           
 

T A X E 
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 urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care 
se solicită: 

a. În mediul urban: 
 - până la 150 mp inclusiv = 5,00 lei 
 - între 151 mp şi 250 mp inclusiv = 6,00 lei 
 - între 251 mp şi 500 mp inclusiv = 8,00 lei 
 - între 501 mp şi 750 mp inclusiv = 10,00 lei 
 - între 751 mp şi 1.000 mp inclusiv = 12,00 lei 
 - peste 1.000 mp = 14,00 lei + 0,01 lei/mp pentru ce depăşeşte 1.000 mp 

 
    (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 
50% din taxa stabilită conform alin. (1). 
    (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
    (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul 
consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de până la 15 lei, inclusiv. 
    (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială 
sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 
    (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele 
menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, 
inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 
    (7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a 
lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli: 
    a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de 
persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului; 
    b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate 
fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art.457 din Legea 
227/2015; 
    c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu 
de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut 
autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la 
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale; 
    d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind 
valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii 
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administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a 
lucrărilor de construcţie; 
    e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie 
plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice 
diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 
    (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
    (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei 
construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea 
impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 
    (10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de 
cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor 
privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de 
către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea 
numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje 
şi excavări cu o valoare de 10 lei. 
    (11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, 
contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar 
în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa 
aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată. 
    (12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de 
şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de 
construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 
    (13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau 
rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. 
    (14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii 
de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile 
publice este de 3 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 
    (15) 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, propunem Consiliului Local aprobarea sumei de  13 lei, pentru 
fiecare racord. 
    (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, 
propunem Consiliului Local aprobarea la nivelul sumei de 9 lei. 
        2.Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi 
   (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul 
local şi este de până la 20 lei, inclusiv. 
    (2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător este de 35 lei iar taxa  pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabileste la 
suma de 35 lei. 
    (3) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - 
Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi 
distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată 
prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind 
actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului 
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local al oraşului, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor 
respective, astfel: 
A) Pentru restaurante  clasa 561 : 

- suprafaţa până la 100 mp inclusiv -    500,00 lei 
- suprafaţa de la 101- 200 mp inclusiv -    1000,00 lei 
- suprafaţa de la 201- 300 mp inclusiv -    1.500,00 lei 
- suprafaţa de la 301 - 500 mp inclusiv -    2.000,00 lei 
- suprafaţa peste 500 mp -    2.500,00 lei 

B) Pentru bar clasa 563 : 
- suprafaţa până la 50 mp inclusiv -    250,00 lei 
- suprafaţa de la 51- 100 mp inclusiv -    500,00 lei 
- suprafaţa peste 100 mp           -   1000,00 lei.   

C) Pentru alte activitati recreative si distractive potrivit Clasificării activităţilor din 
economia naţională clasa 932 : 

- suprafaţa până la 300 mp inclusiv -    1.500,00 lei 
- suprafaţa de la 301 - 500 mp inclusiv -    2.500,00 lei 
- suprafaţa peste 500 mp -    3.500,00 lei 
-  

        (4) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în 
care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în 
a cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.          
          Autorizaţiile prevăzute la pct.3 se vizează anual, până la data de 31 decembrie a 
anului în curs pentru anul următor.    
PRE}EDINTE }EDIN|~,           Anexa nr.7 la HCL 
nr……./2016 
    
                      
 
 

TAXE LOCALE PENTRU VEHICULE LENTE 
                                             
 

Nr 
crt 

Taxa instituită Valoarea taxei 
- lei/an/vehicul  

1 autocositoare 50 
2 autoexcavator (excavator şi autosaşiu) 50 
3 autogreder 50 
4 autoscreper 50 
5 autostivuitor 50 
6 buldozer pe pneuri 50 
7 combină agricolă pt. recoltat cereale sau furaje 50 
8 compactor autopropulsant 50 
9 electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă etc. 50 
10 excavator cu racleţi pt. săpat şanţuri 50 
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11 excavator cu rotor pt. săpat şanţuri 50 
12 excavator pe pneuri 50 
13 freză autopropulsantă pt. canale 50 
14 freză autopropulsantă pt. pământ stabilizat 50 
15 freză rutieră 50 
16 încărcător cu o cupă pe pneuri 50 
17 instalaţie autopropulsată de sortare-concasare 50 
18 macara cu greifer 50 
19 macara mobilă pe pneuri 50 
20 macara turn autopropulsată 50 
21 maşină autopropulsată multifuncţională pt. lucrări de terasamente 50 
22 maşină autopropulsată pt. construcţia şi întreţinerea drumurilor 50 
23 maşină autopropulsată pt. decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la 

drumuri 
50 

24 maşină autopropulsată pt. finisarea drumurilor 50 
25 maşină autopropulsată pt. forat 50 
26 maşină autopropulsată pt. turnat asfalt 50 
27 plug de zăpadă autopropulsat 50 
28 şasiu autopropulsat cu ferăstrău pt. tăiat lemntractor pe pneuri 50 
29 tractor pe pneuri 50 
30 troliu autopropulsat 50 
31 utilaj multifuncţional pt. întreţinerea drumurilor 50 
32 vehicul de pompieri pt. derularea furtunurilor de apă 50 
33 vehicul pt. măcinat şi compactat deşeuri 50 
34 vehicul pt. marcarea drumurilor 50 
35 vehicul pt. tăiat şi compactat deşeuri 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRE}EDINTE }EDIN|~,         Anexa nr.8 la HCL 
nr……./2016 

TAXE LOCALE 
privind serviciile prestate de primărie 

 
Nr 
crt 

Taxa instituită Valoarea taxei 

1 Taxă piaţă agroalimentară 3,5 lei/mp/zi 
2 Taxă piaţă comercială (industrială): 
a) pe perioada sezonului turistic 01.05 - 30.09 3,5 lei/mp/zi 
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b) pe perioada de iarnă 01.10-31.12; 01.01-31.03 2,5 lei/mp/zi 
3 Taxă pentru ocuparea trotuarului din faţa locuinţei sau a sediului cu 

materiale pe o perioadă mai mare de 48 ore 
15,00 lei/mp/zi 

4 Taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice 3,00 lei/mp/zi 
5 Taxă circulaţie pe drumurile publice/traversare oraş 5,00 lei/to 
6 Taxă parcare(exceptie parcare supraetajată) 3,00 lei/zi 
7 Taxă igienizare 5,00 lei/sejur 
8 Taxă folosire spaţiu Cămin Cultural 150,00 lei/zi 
9 Taxă folosire WC public 1,00 leu 
10 Certificat atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale 14,00 lei 
11 Adeverinta rol agricol 14,00 lei 
12 Taxă acte întocmire succesiune 30,00 lei 
13 Taxă întocmire plan parcelar 30,00 lei 
14 Viză trimestrială atestat de producatori 15,00 lei 
15 Taxă eliberare copii xerox acte arhivă 4,00 lei/filă 
16 Taxă pt eliberare copii”conform cu originalul” după documente aflate 

în arhiva Primăriei 
5,00 lei/fila 

17 Taxă deplasare în teren pentru avize tăiere nuci, etc. 25,00 lei 
18 Taxă deplasare în teren pentru verificare masa impozabilă construcţii 

si/sau terenuri 
25,00 lei 

19 Taxă deplasare în teren constatare pagube, litigii 72,00 lei 
20 Taxe înmatricularea mijloacelor hipo, inclusiv numere 36,00 lei 
21 Taxă oficiere căsătorie în zilele de sâmbătă  50,00 lei 
22 Taxă oficiere căsătorie în zilele de  duminică 60,00 lei 
23 Taxă modificare nume pe cale administrativă 14,00 lei 
24 Taxă imprimate cereri eliberare certificate şi autorizaţii de urbanism 7,00 lei/buc 
25 Taxă eliberare autorizaţie taxi, precum si pentru viza anuala a 

acesteia 
30,00 
lei/lună/autovehicul 

26 Taxă eliberare certificat autovehicule lente 24,00 lei 
27 Taxă focuri de artificii 100,00 lei/spectacol 
28 Taxă eliberare copii după registrul agricol  4,00 lei/fila 
29 Taxă ocupare teren domeniu public în suprafaţă mai mare de 1000 mp, 

pentru agenţii economici care prestează activităţi în beneficiul 
oraşului 

1 leu/mp/an 

30 Taxă ocupare sală clasă pentru programul scoală după scoală 1 leu/mp/ora 
31 Taxă ocupare sală sport, de către elevi, în afara orelor de curs 5 lei/elev/oră 
32 Taxă ocupare sală sport, de către cluburi sportive sau grupuri 

organizate 
25 lei/grup/oră 
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PRE}EDINTE }EDIN|~,            Anexa nr.9 la HCL 
nr……./2016 
         
    
                             TAXE SPECIALE 
1. Taxe speciale privind protecţia civilă, stabilite în conformitate cu prevederile 
Hotărârii Consiliului Local Băile Olăneşti nr.26/29.04.2004 şi taxa specială 
salubrizare stabilită conform HCL 67/2015 
 
Nr 
crt 

Denumire 
categorie construcţie 

Cuantum 
taxă 

1)  Construcţii de locuinţă, cu suprafaţă desfăşurată sub 100 mp 0,60 lei/mp 
2)  Construcţii de locuinţe, cu suprafaţă desfăşurată peste 100 mp 0,70 lei/mp 
3)  Plan Urbanistic General (P.U.G.) 300 lei / 

documentaţie tehnică 
4)  Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 240 lei / 

documentaţie tehnică 
5)  Plan Urbanistic Detaliu (P.U.D.) 60 lei / documentaţie 

tehnică 
6)  Lucrări de racorduri şi branşament în reţelele publice de apă, gaze, 

termice, electrice, telefonie, televiziune prin cablu (excepţie locuinţe 
şi anexe gospodăreşti) 

72 lei /  
instalaţie 

7)  Lucrări construcţii tronsoane de drum rutier, C.F., forestiere 72 lei / documentaţie 
tehnică 

8)  Lucrări construcţii poduri, viaducte, alte lucrări de treceri 72 lei / documentaţie 
tehnică 

9)  Lucrări instalaţii tehnologice industriale 144 lei / instalaţie 
10)  Construcţii pentru instituţii publice şi servicii cu suprafaţa 

desfăşurată sub 100 mp 
 
0,60 lei/mp 

11)  Construcţii pentru instituţii publice şi servicii cu suprafaţa 
desfăşurată peste 100 mp 

0,70 lei/mp 

12)  Construcţii sedii societăţi şi agenţi economici, spaţii comerciale, 
hoteluri cu suprafaţa desfă]urată sub 100 mp 

0,60 lei/mp 

13)  Construcţii sedii societăţi şi agenţi economici, spaţii comerciale, 
hoteluri cu suprafaţa desfăşurată peste 100 mp 

0,70 lei/mp 

14)  Construcţii hale industriale, spaţii expoziţionale, magazine en-gros, 
alte spaţii tehnico-edilitare cu suprafaţa desfăşurată sub 100 mp 

0,60 lei/mp 

15)  Construcţii hale industriale, spaţii expoziţionale, magazine en-gros, 
alte spaţii tehnico-edilitare cu suprafaţa desfăşurată peste 100 mp 

0,70 lei/mp 

 
* Pentru achitarea taxei de protecţie civilă pentru construcţiile cu caracter special, altele 
decât cele nominalizate în Legea nr.481/2004, republicata, solicitanţii se vor adresa 
Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "General Magheru" Valcea. 
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2. Taxe speciale privind eliberarea unor documente în regim de urgen\`, stabilite în 
conformitate cu prevederile Hot`rârii Consiliului Local B`ile Ol`ne]ti 
nr.32/29.05.2005:  

 
Nr 
crt 

Denumire 
taxa 

Cuantum 
taxă 

 Tax` urgenţă  eliberare certificat de urbanism 42,00 lei 
 Tax` urgenţă  eliberare autorizaţie de construire/desfiinţare 150,00 lei 
 Tax` urgenţă  eliberare certificat fiscal 30,00 lei 
 Tax` urgenţă  eliberare adeverinţă rol agricol 30,00 lei 

 
 

*) Termenul de urgen\` în`untrul c`uia se pot elibera documentele men\ionate la pct.2 
este definit ca interval de timp, m`surat în zile lucr`toare astfel: 

- pentru certificate de urbanism: minim 24 ore, maxim 72 ore; 
- pentru autoriza\ia de construire/desfiin\are: minim 24 ore, maxim 72 ore; 
- pentru certificate fiscale: minim 2 ore, maxim 24 ore; 
- pentru adeverin\e rol agricol: minim 24 ore, maxim 48 ore. 

 
3. Taxe speciale privind finanţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă 
a Persoanelor Băile Olăneşti, stabilite prin Hotărâre Consiliului Local nr. 
31/29.04.2011: 
-taxa aferentă procedurii de desfacere a căsătoriei pe cale administrativă = 500 lei. 
 
4. Taxe speciale stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr.31/29.04.2010, privind 
unele măsuri  referitoare la oprirea, staţionarea şi parcarea neregulamentară a 
vehiculelor/autovehiculelor pe domeniul public sau privat al oraşului Băile Olăneşti: 
1. Pentru operaţiunea de blocare/deblocare a vehiculelor/autovehiculelor sau remorcilor 
de percep de la utilizatorii sau proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, 
următoarele taxe: 
a) 50 lei pentru vehicule/autovehiculelor sau remorcilor; 
b) 20 lei pentru fiecare 12 ore de întârziere. 
2. Pentru activitatea de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor/autovehiculelor se 
percep de la utilizatorii sau proprietarii acestora, persoane fizice sau juridice, următoarele 
taxe: 
a) 200 lei pentru ridicarea şi transportul vehiculului/autovehiculului; 
b) 20 lei pentru activitatea de depozitare şi staţionare; 
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c) 170 lei în cazul în care contravenientul doreşte achitarea taxei pe loc. 
3. În cazul în care, alături de sancţiunea principală a amenzii contravenţionale se aplică 
mai multe măsuri complementare (blocare, ridicare, transport, depozitare etc.), tarifele se 
vor percepe distinct, pentru fiecare măsură în parte. 

 
 
 
 
 
 
 

 


