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                                                           ANEXA LA HCL NR.42/10.11.2015 
ZONE DE ÎNCADRARE ÎN INTRAVILAN/EXTRAVILAN 

ZONA  
ÎN 

 INTRAVILAN 

INTRAVILAN ZONA  
ÎN  

EXTRAVILAN 

CORESPONDENT 
 EXTRAVILAN 

A -zonele situate în satele 
Dobrogostea, Vărzaru, Borlești, 
Merișani, cu excepția zonelor 
menționate la Zona C 

A -zonele situate în satele 
Dobrogostea, Vărzaru, Borlești, 
Merișani, cu excepția zonelor 
menționate la Zona C 

B -zonele situate în satele Malu 
Vânăt, Brăteasca, Vîlcelele, 
Crâmpotani, Capu Piscului cu 
excepția zonelor menționate la Zona 
C  

B -zonele situate în satele Malu Vânăt, 
Brăteasca, Vîlcelele, Crâmpotani, 
Capu Piscului cu excepția zonelor 
menționate la Zona C 

C a) Zona situată în satul 
Dobrogostea, str. Valea Belului, 
începând de la familia  Mierlă 
Marin până la Dumitrașcu Ioana, 
inclusiv; 
b) Zona situată în satul Borlești, 
str. Valea Izvorului începând de la 
familia Ghinea Nicolae până la 
Gherman Ștefania, inclusiv; 
c) Zona situată în satul Merișani, 
str. Valea Boerească începând de la 
familia Bujor Constantin până la 
Spânulete Maria, inclusiv; 
d) Zona situată în satul Merișani, 
str. Țiganca începând de la Nicolae 
P. Nicolae până la Pițigoi Floarea, 
inclusiv; 
e) Zona situată în satul Vîlcelele, 
,,cătun Baia”, str. Bisericii, 
începând de la Dragomir Gheorghe 
până la Dragomir Floarea, inclusive  
f) Zona situată în satul 
Crîmpotani, ,,str. Chiran”, 
inclusiv. 

C a) Zona situată în satul Dobrogostea, 
str. Valea Belului, începând de la 
familia  Mierlă Marin până la 
Dumitrașcu Ioana, inclusiv; 
b)  Zona situată în satul Borlești, 
str. Valea Izvorului începând de la 
familia Ghinea Nicolae până la 
Gherman Ștefania, inclusiv; 
c)  Zona situată în satul Merișani, 
str. Valea Boerească începând de la 
familia Bujor Constantin până la 
Spânulete Maria, inclusiv.; 
d)  Zona situată în satul Merișani, 
str. Țiganca începând de la Nicolae 
P. Nicolae până la Pițigoi Floarea, 
inclusiv; 
e) Zona situată în satul Vîlcelele, 
,,cătun Baia”, str. Bisericii, 
începând de la Dragomir Gheorghe până 
la Dragomir Floarea, inclusiv. . 
f) Zona situată în satul Crîmpotani, 
,,str. Chiran” inclusiv. 
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I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal � Titlul IX – Impozite și taxe locale 
CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) COTELE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL PENTRU ANUL 2016 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2016 

0,08% - 0,2% 0,1 % 
Art. 457 alin. (2)                                                                                               
- lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL PENTRU ANUL 2016 

VALORILE  STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2016 
Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

Cu instalații 
de apă, 

canalizare, 
electrice și 
încălzire 
(condiții 
cumulative) 

Fără 
instalații de 

apă, 
canalizare, 
electricitate 
sau încălzire 

Cu instalații 
de apă, 

canalizare, 
electrice și 
încălzire 
(condiții 
cumulative) 

Fără 
instalații de 

apă, 
canalizare, 
electricitate 
sau încălzire 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu 
pereți exteriori din cărămidă arsă sau din 
orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic și/sau chimic 

 
1.000 

 
600 

 
1.000 

 
600 

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  
vălătuci, sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic și/sau chimic  

 
300 

 
200 

 
300 

 
200 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau 
cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din 
orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic și/sau chimic   

 
200 

 
175 

 
200 

 
175 

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din 
lemn, din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic 
și/sau chimic   

 
125 

 
75 

 
125 

 
75 
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E. În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, 
demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca 
locuinţă, în oricare dintre tipurile de 
clădiri  prevăzute la lit. A-D 

75% din suma 
care s-ar 
aplica 
clădirii 

75% din suma 
care s-ar 
aplica 
clădirii 

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 cel de locuinţă, în 
oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute 
la lit. A-D 

50% din suma 
care s-ar 
aplica 
clădirii 

 

50% din suma 
care s-ar 
aplica 
clădirii 

 

50% din suma 
care s-ar 
aplica 
clădirii 

 

50% din suma 
care s-ar 
aplica 
clădirii 

 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2016 

Art. 458 alin. (1)PF                                   0,2% - 1,3% 1%  
Cota de 1% se aplică asupra valorii care poate fi: 

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

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

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

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din 
domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile 
a clădirii.În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor mai sus menționate, 
impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457. 
Art. 460 alin. (1) PJ                                  0,08% - 0,2% 0,2% 
Art. 460 alin. (2)  PJ                                 0,2% - 1,3% 0,2%  
Art. 462 alin. (2)  bonificație  0% - 10% 9% 

Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii 
întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la 
data evaluării.Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a 
fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului. 

În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani 
anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 

Pentru anul fiscal 2016, impozitul datorat de persoanele juridice pentru clădirile rezidențiale și 
nerezidențiale se majorează cu 40%. 
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COEFICIENTI DE CORECTIE:  Art.457, alin.(6) din Codul Fiscal 
Zona în cadrul 
localitatii 

Rangul localității 

 IV V 
A 1,10 1,05 
B 1,05 1,00 
C 1,00 0,95 

 
Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor mai sus menționate se 
reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului 
fiscal de referinţă; 
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la 
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la 
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, 
anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia 
la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de 
intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă 
mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, 
precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a 
clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, 
creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul 
terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea 
clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

 

CAPITOLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN  în anul 2016 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII  - art.465, alin.(2) 
lei/ha 

Zona în cadrul 
localităţii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi aplicate în anul fiscal 
2016              - lei/ha - 

IV V 

A 711 569 

B  427 

C  284 
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Art.465, alin(2). În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol 
la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul 
agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 
400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, 
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul mai sus menționat. 

Art.465, alin(3). În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol 
la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 
400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în 
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin.(4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu 
coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în tabelul de mai jos la alin 5. 
     Art.465 alin (4)Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc 
sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar: 
 

Nr. 
crt. 

Categoria de 
folosință A B C 

1. Teren arabil 28 21 19 
2. Pășune 21 19 15 
3. Fâneață 21 19 15 
4 Vie 46 35 28 
5. Livadă 53 46 35 
6. Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 28 21 19 
7. Teren cu ape 15 13 8 
8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 
9 Teren neproductiv 0 0 0 

 

COEFICIENTI DE CORECȚIE:  Art.465, alin.(5) din Codul Fiscal 
 

RANGUL LOCALITĂȚII COEFICIENTUL DE CORECȚIE 
IV 1,10 
V 1 

 

Rangul IV – zona A: satul Merișani; 
Rangul V – zona A și C: satele Dobrogostea, Vărzaru, Borlești; 
Rangul V – zona B și C: satele Malu Vânăt, Brăteasca, Vîlcelele, Crîmpotani, Capu Piscului; 
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IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN  APLICATE ÎN ANUL FISCAL 2016 - lei/ha    
Art.465 alin.(7) 

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței 
terenului, exprimata în hectare, cu suma corespunzatoare prevazută în următorul tabel, înmultită cu 

coeficientul de corecție corespunzător prevazut la art. 457 alin. (6) din Codul Fiscal: 
NR. 
CRT 

CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ IMPOZIT 
LEI 

1 Teren cu construcții 22 
2 Teren arabil 42 
3 Pășune 20 
4 Fâneață 20 
5 Vie pe rod 48 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. Crt.6.1 48 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 
7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu execpția 

celui prevăzut la nr. Crt.7 
16 

7.1 Pădure în vîrstă de până la 20 ani și pădure cu rol de 
protecție 

0 

8  Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 
8.1 Teren cu amenajări pișcicole 26 
9 Drumuri și căi ferate 0 
10  Teren neproductiv 0 

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până 
la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 9% . 

Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de 
până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 
 

 

CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT APLICATE ÎN ANUL FISCAL 2016   
Art. 470 din Codul Fiscal. 

Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin înmulțirea fiecarei 
grupe de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor 

Nr. 
crt. 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 

1 
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu 

capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv 
8 
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2 
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea 

cilindrică de peste la 1600 cm3 
9 

3 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 

cm3 inclusiv 
18 

4 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 

cm3 inclusiv 
72 

5 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 

cm3 inclusiv 
144 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 
7 Autobuze, autocare, microbuze 24 

8 
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 

autorizată de până la 12 tone, inclusiv 
30 

9 Tractoare înmatriculate 18 
II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică: lei/200 cm3 
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4 
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50 lei/an 

În cazul mijloacelor de transport hibride, impzitul se reduce cu 50%. 
În cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 
Art. 470, alin. (5)   Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 
tone 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 
admisă 

Impozitul (în lei/an) 
Ax(e) motor(oare) cu sistem 
de suspensie pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I 2 axe 

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

0 133 

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

133 367 

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

367 517 

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

517 1169 

 5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1169 
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II 3 axe 

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

133 231 

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

231 474 

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

474 615 

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

615 947 

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

947 1472 

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

947 1472 

 7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1472 
 
III 

4 axe 

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

615 623 

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

623 973 

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

973 1545 

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

1545 2291 

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

1545 2291 

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1545 2291 
Art. 470 alin.(6) din codul Fiscal Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de 

transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 
admisă 

Impozitul (în lei/an) în anul 2016 
Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I 2+1 axe 
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 1 
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 
14 tone 

0 0 

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

0 0 

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

0 60 

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

60 137 

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

137 320 

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

320 414 

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

414 747 

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

747 1310 

 9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1310 
II 2+2 axe 

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

128 299 

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

299 491 

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

491 721 

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

721 871 

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

871 1429 

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

1429 1984 

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

1984 3012 

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

1984 3012 

 9 Masa de cel puţin 38 tone 1984 3012 
III 2+3 axe 
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 1 
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 
38 tone 

1579 2197 

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

2197 2986 

 3 Masa de cel puţin 40 tone 2197 2986 
IV 3+2 axe 

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

1395 1937 

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

1937 2679 

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

2679 3963 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 2679 3963 
V 3+3 axe 

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

794 960 

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

960 1434 

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

1434 2283 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 1434 2283 
 

Art. 470, alin.(7) Remorci, semiremorci sau rulote 

Masa totală maximă autorizată Impozit - lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv 9 

b. Peste 1 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 

Art. 470, alin.(1) Mijloace de transport pe apă 

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

21 
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2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 

3. Bărci cu motor 210 

4. Nave de sport şi agrement  500 

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 

7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din 
acesta 

182 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, 
inclusiv 

182 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi 
până la 3000 de tone, inclusiv 

280 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490 

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%. Impozitul 
anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, 
de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul 
deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al 
aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat 
al acestora.  

Pentru anul fiscal 2016, impozitul datorat de persoanele fizice pentru mijloacele de transport  se majorează cu 
17%. 
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CAPITOLUL V  

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR APLICATE ÎN ANUL FISCAL 2016 

Art. 474, alin. (2) - Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 
pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa stabilită în prezentul 
tabel 

- lei - 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism  

a) până la 150 m2, inclusiv 6 

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 7 

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 9 

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 12 

e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv 14 

f) peste 1000 m2 
14 + 0,01 lei/ m2, pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1000 m2 

Art. 474, alin.(8)-Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de 
construire  

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului sau a autorizaţiei iniţiale 

Art. 474, alin.(10)  - Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau 
excavări 

15 lei, pentru fiecare m2 afectat 

Art. 474 alin.(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 

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
organizare de şantier 

Art.474, alin.(13) -Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de 
tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri 2% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de 
construcţie. 

2% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţie. 

Art.474, alin.(14)-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 

8 lei, pentru fiecare m2 de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

Art. 474 alin.(5)- Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire 
pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă  

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor 
de construcţii 
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Art.474, alin.(6)-Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire 
pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin.(5)  

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţie, inclusiv valoarea 

instalaţiilor aferente 

Art. 474, alin. (3)- Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism 
sau a unei 
autorizaţii de construire 

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului sau a autorizaţiei iniţiale 

Art.474, alin.(15) -Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind 
lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, 
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune 
prin cablu 

13 lei, pentru fiecare racord 

Art.474, alin.(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 local 

15 lei  

Art.474, alin.(9) - Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, 
totală sau parţială, a unei construcţii este  

0,1% din valoarea impozabilă stabilită 
pentru determinarea impozitului pe clădiri, 

aferentă părţii desfiinţate 

Art.474, alin.(16)- Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradală şi adresă 

9 lei 

Art. 475, alin.(1) -Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de 
funcţionare 

20 lei 

Art. 475, alin.(2)-taxă pentru eliberarea atestatului de producător, 
respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor 
din sectorul agricol  

60 lei 
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Art. 475, alin.(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 local al comunei, în a cărui rază 
administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru 
eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă 
activităţilor respective 

a) 400 lei, pentru o suprafaţă de până la 
500 m², inclusiv; 

b) 4000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 
500 m² 

 

 

 

CAPITOLUL VI -TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE APLICATE ÎN ANUL FISCAL 2016 

Art.477, alin.(4) 
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin 
aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă 
şi publicitate               

3% 

Art.478, alin.(2) 

Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin 
înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei 
afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local 

în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică 

30 lei 

în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri 
de afişaj pentru reclamă şi publicitate 

23 lei 

   

 

CAPITOLUL VII  IMPOZITUL PE SPECTACOLE APLICATE ÎN ANUL FISCAL 2016 

Art.481, alin.(2) 
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:  cota de impozit la suma încasată 
din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor   
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a) spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, 
balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă 
manifestare muzicală, prezentarea unui film la 
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie 
sportivă internă sau internaţională 

1% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât 
cele enumerate la lit.a) 

5% 

Art.489, alin.(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv  
Impozitul pe teren se 

majorează cu 10% 

Art.489, alin.(5) 
Pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în 
intravilan  

Impozitul pe clădire și  
teren se majorează cu 10% 

 

TAXE SPECIALE ȘI ALTE TAXE LOCALE   

Taxa locală pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător se stabilește pentru activitățile 
economice care se desfășoară pe raza Comunei Merișani, clasificate și desfășurate după cum urmează: 
Nr. 
crt 

COD CAEN Clasa Denumirea activității Cuantum taxă 
Mii lei/an 

1 0201 0220 Exploatare forestieră 1 
(pentru partidă mai mare de 200 mc) 

2 3720 3832 Recuperarea deșeurilor și resturilor 
nemetalice reciclabile 

1 

3 1110 0610 Extracția hidrocarburilor 
(Extracția petrolului brut) 

800 

4 1421 0812 Extracția pietrișului și a nisipului 2 
Taxa se va plăti   până la data de 30 septembrie inclusiv, iar pentru neplata acesteia până la data menționată mai 

sus se datorează majorări de întârziere calculate potrivit legislației în vigoare 
Taxa locală pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care 
folosesc infrastructura publică locală se stabilește după cum urmează: 
Nr. 
crt 

Denumirea activității Cuantum taxă 
 

1 Echipamente și utilaje destinate obținerii de 
venituri în domeniul extracției  petroliere 

13 lei/zi pentru fiecare echipament sau utilaj 

2 Echipamente și utilaje destinate obținerii de 
venituri în domeniul recuperării deșeurilor 

10 lei/zi pentru fiecare echipament sau utilaj 
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și resturilor nemetalice reciclabile 
3 Echipamente și utilaje destinate obținerii de 

venituri în domeniul extracției pietrișului 
și a nisipului 

 13 lei/zi pentru fiecare echipament sau utilaj 

Persoanele fizice și juridice  deținătoare de echipamente și utilaje destinate obținerii de venituri în domeniile 
menționate mai sus, care folosesc infrastructura publică locală, au obligația să depună lunar la secretariatul 
Primăriei Merișani o declarație cu echipamentele și utilajele destinate obținerii de venituri care folosesc 
infrastructura publică locală în luna respectivă, în vederea eliberării Autorizației de Tranzit a drumurilor 
locale. 

 
TAXĂ AVIZ ÎN VEDEREA EMITERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE 

 
Taxă pentru eliberarea avizului privind drumurile comunale necesar în 
vederea emiterii Autorizației de construire/desființare 

15.000 lei/Aviz 

Taxă pentru eliberarea altor avize decât cel de drumuri comunale, în 
vederea emiterii Autorizației de construire/desființare 

10 lei/Aviz 

TAXĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA PROCEDURII DE DIVORT 
Art.486 alin (4) 550 lei 

Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri 
Art.486 alin (5) 32 lei 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

NR. 
CRT. 

Denumire taxă specială Cuantum taxă 

1 Întocmire Dosar conform Legii nr.17/2014,  35 lei/dosar 

2 Copii xerox 0,25 lei/pagina A4 

0,50 lei/pagină A3 

3 Taxă PSI 5 lei/gospodărie 

4 Taxă închiriere Cămin Merișani 300 lei 

5 Taxă închiriere Cămin Vîlcelele 1200 lei 
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LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare 

ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 
NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2016 

Nr. 

crt 
         Extras din norma juridică                                                         - lei - 

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de  instanţe, Ministerul Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru 

alte  servicii prestate de unele instituţii publice 

1 

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

2 

2 

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

X 

- pentru animale sub 2 ani 2 

- pentru animale peste 2 ani 2 

3 

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

X 

- pentru animale sub 2 ani 2 

- pentru animale peste 2 ani 5 

4 Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală    
 Abrogat 

 

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

2 

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

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

15 

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



 18

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

2 

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

2 

12 
Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, 
sustrase, distruse sau deteriorate 

2 

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

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

x 

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

6 

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din 
categoria A 

Abrogat prin OUG nr. 70/2009 

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând 
uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E 

Abrogat prin OUG nr. 70/2009 

d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi 
subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV 

28 

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând 
uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv 

Abrogat prin OUG nr. 70/2009 

 f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din 
categoriile C+E, D+E 

Abrogat prin OUG nr. 70/2009 

2 

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de 
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a 
persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea 
aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele 
care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia 
celor pentru categoriile B, B1, B+E 

84 

3 
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de 
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat 

Abrogat prin OUG nr. 70/2009 
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4 
Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la 
examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere 

Abrogat prin OUG nr. 70/2009 

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

1 

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi 
remorcilor: 

x 

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

60 

b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 
750 kg şi 3500 kg, inclusiv 

Abrogat prin OUG nr. 70/2009 

c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 
kg 

145 

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

9 

3 
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi 
remorcilor 

414 

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

1 

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 
dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile 
agricole şi forestiere 

15 
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