`ANEXA Nr. 1 HCL nr. 91 din 19 decembrie 2017
Cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate
acestora pentru anul 2018
I.IMPOZITUL PE CLADIRI
1.In cazul persoanelor fizice,impozitul pe cladiri se calculeaza prin
aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii.
In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite,pentru
stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul urmator la valoarea
impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective.
Valoarea impozabila a cladirii,exprimata in lei, se determina prin
inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia,exprimata in metri patrati,cu
valoarea impozabila corespunzatoare,exprimata in lei/mp.din tabelul urmator :

Tipul cladirii

Nivelurile
aplicate in anul fiscal
2018
Valoarea impozabila
- lei/mp -

Nivelurile
aplicabile in anul
fiscal 2018
Valoarea impozabila
- lei/mp -

Cladire cu instalatii de Cladire fara instalatii
apa,
de apa,
canalizare,electrice
si canalizare,electrice si
incalzire
incalzire
(lei/mp)
(lei/mp)
A.Cladire cu cadre din beton armat
sau cu pereti exteriori din caramida
arsa sau din orice alte materiale
rezultate in urma unui tratament
termic si/sau chimic
B.Cladire cu peretii exteriori din
lemn,din
piatra
naturala,din
caramida nearsa,din valatuci sau
din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau chimic.
C.Cladire- anexa cu cadre din beton
armat sau cu pereti exteriori din
caramida arsa sau din orice alte
materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic.
D.Cladire-anexa cu peretii exteriori
din lemn,din piatra naturala,din
caramida nearsa,din valatuci sau
din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau chimic.

1000

600

300

200

200

175

125

75

E.In cazul contribuabilului care
detine la aceeasi adresa incaperi
amplasate la subsol,la demisol
si/sau la mansarda,utilizate ca
locuinta,in oricare dintre tipurile de
cladiri prevazute la lit.A-D
F.In cazul contribuabilului care
detine la aceeasi adresa incaperi
amplasate la subsol,la demisol
si/sau la mansarda,utilizate in alte
scopuri decat cel de locuinta,in
oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit.A-D

75% din suma care
s-ar aplica cladirii

75% din suma care
s-ar aplica cladirii

50% din suma care
s-ar aplica cladirii

50% din suma care
s-ar aplica cladirii

Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea
suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii,inclusiv ale balcoanelor,logiilor sau ale
celor situate la subsol,exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si
suprafetele scarilor si teraselor neacoperite.
Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul
exterior,atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea
suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,4 .
Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care
este amplasata cladirea,prin inmultirea sumei determinate conform tabelului de mai sus cu
coeficientul de corectie corespunzator,prevazut in urmatorul tabel :
Zona în cadrul
localităţii
A
B
C
D

Rangul localităţii
0
2,60
2,50
2,40
2,30

I
2,50
2,40
2,30
2,20

II
2,40
2,30
2,20
2,10

III
2,30
2,20
2,10
2,00

IV
1,10
1,05
1,00
0,95

V
1,05
1,00
0,95
0,90

Rangul- IV- Avram Iancu;
Rangul- V- satele: Tamasda, Ant
Zone in cadrul localitatilor: Avram Iancu zona A ; Tamasda zona B ; Ant zona C

Valoarea impozabila a cladirii,determinata conform tabelelor de mai sus,se reduce in
functie de anul terminarii acesteia ,dupa cum urmeaza :
Valoarea impozabilă a clădirii, determinată conform tabelelor de mai sus, 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 arhitecturalambientale 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.
2.Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea
persoanelor fizice
(1)Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% 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.
(2)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.
(3)În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1),
impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate
conform tabelului de la pct.1.
3.Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea
persoanelor fizice
(1)În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în
scop rezidenţial conform pct.1 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop
nerezidenţial, conform pct. 2.
(2)În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform pct. 1.
(3)Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu
pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:
a)în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform pct.1;
b)în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară
activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei
care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform
prevederilor pct.2
4.Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice
(1)Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 0,2% asupra valorii

impozabile a clădirii.
(2)Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, asupra
valorii impozabile a clădirii.
(3)Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(4)În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice,
impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop
rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop
nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).
(5)Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui
pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:
a)ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b)valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c)valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului
fiscal anterior;
d)valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în
cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e)în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea
rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f)în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în
contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului
dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.
(6)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.
(7)Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de
care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.
(8)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%.
Impozitul pe cladiri se plateste anual ,in doua rate egale ,pana la datele de 31
martie si 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de
catre contribuabili pana la data de 31 martie a anului respectiv,se propune o
bonificatie de 10% .
Impozitul anual pe cladiri ,datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili
persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la
primul termen de plata.In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe
cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale suma de 50 lei se
refera la impozitul pe cladiri cumulat.
Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni
din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
Incepand cu 1 ianuarie 2010,pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului
ori a unitatilor administrativ teritoriale,concesionate,inchiriate,date in administrare ori in
folosinta,dupa caz,persoanelor juridice,se stabileste taxa pe cladiri,care reprezinta sarcina

fiscala a concesionarilor,locatarilor,titularilor dreptului de
folosinta,dupa caz,in conditiile similare impozitului pe cladiri.

administrare

sau

de

SCUTIRI
Clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor
de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
Clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate,
respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai
minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;
Clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare;

ANEXA NR 2 HCL NR 91 din 19 decembrie 2017
II.IMPOZITUL PE TEREN
1.
Impozitul pe teren precum si taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local
al comunei in care este amplasat terenul .
(1)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 te 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 următorul tabel:
Zona în cadrul
localităţii

A
B
C
D

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
- lei/ha -

0
8282
6878
5199
3558

I
6878
5199
3558
1690

II
6042
4215
2668
1410

III
5236
3558
1690
984

IV
711
569
427
278

V
569
427
284
142

(2) 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. (3), iar acest rezultat se
înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (4).
(3)Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (2), se folosesc sumele din
tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:
Zona
Nr. crt.

A

B

C

D

Categoria de folosinţă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate

28
21
21
46
53
28
15
x

21
19
19
35
46
21
13
x

19
15
15
28
35
19
8
X

15
13
13
19
28
15
x
x

9.

Teren neproductiv

x

x

X

x

(4)Suma stabilita conform tabelului de mai sus ,se inmulteste cu coeficientul de
corectie corespunzator :

Rangul localităţii
0
I
II
III
IV
V

Coeficientul de corecţie
8,00
5,00
4,00
3,00
1,10
1,00

Ca excepţie de la prevederile alin. (1)-(4) in cazul contribuabililor persoane juridice,
pentru terenul amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la alta categorie de
folosinta decat cea de terenuri cu constructii,impozitul pe teren se calculeaza conform
procedurii de mai sus numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :
-au prevazut in statut ,ca obiect de activitate ,agricultura ;
-au inregistrat in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de
activitate prevazut la lit.a).

2.

In cazul unui teren amplasat in extravilan,impozitul/taxa pe teren, pentru
persoanele fizice cat si pentru persoane juridice se stabileste prin inmultirea suprafetei
terenului,exprimata in ha,cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel,inmultita
cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art.1 alin.(4):

3.
Zona
Nr. crt.

1.
2.
3.
4.
5.

5.1.
6.
6.1.

Impozit

Categoria de folosinţă
Teren cu construcţii
28
Teren arabil
50
Păşune
28
Fâneaţă
28
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 55
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

0
56
0

7.
7.1.
8.
8.1.
9.
10.

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

16
0
6
34
0
0

Rangul- IV- Avram Iancu ;
Rangul- V- satele: Tamasda, Ant
Zone in cadrul localitatilor terenul extravilan situat in zona A
teren intravilan : Avram Iancu zona A
Tamasda zona B
Ant zona C
Impozitul/taxa pe teren se plateste anual,in doua rate egale ,pana la datele de
31 martie si 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren,datorat pentru intregul an de
catre contribuabili,pana la data de 31 martie inclusiv,a anului respectiv se
propune o bonificatie de 10%.
Impozitul anual pe teren,datorat aceluiasi buget local de catre
contribuabili,persoane fizice si juridice,de pana la 50 lei inclusiv,se plateste
integral pana la primul termen de plata.In cazul in care contribuabilul detine in
proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativteritoriale ,suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat.
Cuantumul pentru stabilirea venitului agricol net este de 90 de lei / an.
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor
administrativ-teritoriale ,concesionate ,inchiriate ,date in administrare sau in folosinta
,se stabileste
taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a
concesionarilor,locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau de folosinta dupa
caz,ise plateste lunar .

SCUTIRI
Terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a
văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
Terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de
invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau
accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;
Terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare;
Terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2
lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
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III.IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice si pentru
persoanele juridice se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport si in functie
de capacitatea cilindrica a acestora,prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc. sau
fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator :
I.Vehicule inmatriculate:
Nivelurile aplicabile in
anul fiscal 2018

Nr.
crt.

1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tipuri de autovehicule

Suma,in lei,
pentru fiecare grupa
de
200
cmc./sau
fractiune din aceasta
Motociclete,tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea
8
cilindrica de pana la 1.600 cmc. inclusiv ;
Motociclete,tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de
9
peste la 1.600 cmc. inclusiv ;
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cmc. si 2.000
18
cmc. inclusiv ;
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cmc. si 2.600
72
cmc. inclusiv ;
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cmc. si 3.000
144
cmc. inclusiv ;
Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc.
290
Autobuze,autocare,microbuze ;
24
Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la
30
12 tone inclusiv,precum si autoturismele de teren din productie
interna ;
Tractoare inmatriculate.
18

II. Vehicule inregistrate:
1.
Vehicule cu capacitate cilindrica
1.1Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4800 cmc
1.2Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4800 cmc
2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

lei/200 cmc
2
4
150 lei/an

In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50 % din taxa pentru
motociclete,motorete si scuterele respective.
In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12
tone,impozitul pe mijloacele de transport este egala cu suma corespunzatoare din tabelul
urmator :
Impozitul
(în lei/an)
Ax(e)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă motor(oare)
admisă
cu sistem de Alte sisteme
suspensie de suspensie
pneumatică pentru axele
sau
motoare
echivalentele
recunoscute
I două axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13
1
0
142
tone
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14
2
142
395
tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15
3
395
555
tone
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18
4
555
1257
tone
5 Masa de cel puţin 18 tone
555
1257
II 3 axe
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17
1
142
248
tone
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19
2
248
509
tone
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21
3
509
661
tone
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23
4
661
1019
tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25
5
1019
1583
tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26
6
1019
1583
tone
7 Masa de cel puţin 26 tone
1019
1583
III 4 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25
1
661
670
tone
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27
670
1046

3
4
5
6

tone
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29
tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31
tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mica de 32
tone
Masa de cel puţin 32 tone

1046

1661

1661

2464

1661

2464

1661

2464

Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport,prevazute la art.470 alin.(6) din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal :
In cazul unei combinatii de autovehicule ( un autovehicul articulat sau tren rutier ) de
transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone,impozitul pe mijloacele
de transport este egala cu suma corespunzatoare din tabelul urmator :

Impozitul
(în lei/an)
Ax(e)
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă motor(oare)
Alte
admisă
cu sistem de sisteme de
suspensie suspensie
pneumatică pentru
sau
axele
echivalentele motoare
recunoscute
I 2 + 1 axe
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de
1
0
0
14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de
2
0
0
16 tone
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de
3
0
64
18 tone
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de
4
64
147
20 tone
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de
5
147
344
22 tone
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de
6
344
445
23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de
7
445
803
25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de
8
803
1408
28 tone
9 Masa de cel puţin 28 tone
803
1408

II 2+2 axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de
1
25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de
2
26 tone
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de
3
28 tone
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de
4
29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de
5
31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de
6
33 tone
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de
7
36 tone
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
8
38 tone
9 Masa de cel puţin 38 tone
III 2+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
1
38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de
2
40 tone
3 Masa de cel puţin 40 tone
IV 3+2 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
1
38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de
2
40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de
3
44 tone
4 Masa de cel puţin 44 tone
V 3+3 axe
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de
1
38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de
2
40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de
3
44 tone
4 Masa de cel puţin 44 tone

138

321

321

528

528

775

775

936

936

1537

1537

2133

2133

3239

2133

3239

2133

3239

1698

2363

2363

3211

2363

3211

1500

2083

2083

2881

2881

4262

2881

4262

853

1032

1032

1542

1542

2454

1542

2454

În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de
autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:

Impozit
Masa totală maximă autorizată
- lei 9
34
52
64

a. Până la 1 tonă, inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone

In cazul unei remorci ,al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinatie de autovehicule din cele mentionate mai sus,impozitul pe mijloacele de
transport este egala cu suma corespunzatoare din tabelul urmator :
Masa totala maxima autorizata

a)Pana la 1 tona inclusiv
b)Peste 1 tona ,dar nu mai mult de 3
tone
c)Peste 3 tone ,dar nu mai mult de 5
tone
d)Peste 5 tone

Nivelurile aplicate
in anul 2016
SUMA (lei)
9
34
52
64

Impozitul pe mijloacele de transport se plateste anual,in doua rate egale,pana la
datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport,datorat
pentru intregul an de catre contribuabili,pana la data de 31 martie a anului
respectiv inclusiv,se propune o bonificatie de 10 %.
Detinatorii,persoane fizice sau juridice straine,care solicita inmatricularea
temporara a mijloacelor de transport in Romania,in conditiile legii,au obligatia sa achite
integral ,la data solicitarii,impozitul datorat pentru perioada cuprinsa intre data de intai
a lunii urmatoare celei in care se inmatriculeaza si pana la sfarsitul anului fiscal
respectiv.
Impozitul anual pe mijlocul de transport,datorat aceluiasi buget local de
catre contribuabili,persoane fizice si juridice,de pana la 50 lei inclusiv,se plateste
integral pana la primul termen de plata.In cazul in care contribuabilul detine in
proprietate mai multe mijloace de transport,pentru care impozitul este datorat
bugetului local al aceleiasi unitati administrativ-teritoriale ,suma de 50 lei se
refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.
SCUTIRI
Mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de
război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război,
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
Mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau
invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor

cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate,
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
Mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
Mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR
FIZICE
Art.
Contraventia prevazuta in Codul fiscal la art 493 alin.(2),lit.a) se sanctioneaza cu
493
amenda de la 70 lei la 279 lei,iar cele de la lit.b) cu amenda de la 280 lei la 696 lei.
alin.(3)
Art 493 Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea,inregistrarea,vanzarea,evidenta si
alin.(4) gestionarea,dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 325 lei la 1578 lei
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR
JURIDICE
(6)In cazul persoanelor juridice,limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la
alin.(3) si (4) se majoreaza cu 300 %,respectiv:
Art 493 - contraventia prevazuta la alin.(2)lit.a) se sanctioneaza cu amenda de la 210 lei la
alin.(5)
837 lei,iar cele de la lit.b) cu amenda de la 840 lei la 2088 lei.
- Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea,inregistrarea ,vanzarea,evidenta si
gestionarea,dupa caz,a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 975 lei la 4734 lei.

Activitati pentru munca in folosul comunitatii :
1.Lucrari de cosit si curatat santuri in incinta institutiilor publice din comuna Avram
Iancu respectiv scoli si camine culturale.
2.Intretinerea curateniei in satele comunei.
3.Curatarea de resturi vegetale si spini a santurilor de pe drumurile comunale.
4.Crapat lemne pentru incalzirea scolilor din satele apartinatoare comunei.
5.Curatat zapada in jurul caminelor culturale din comuna, in curtea scolilor din comuna,
pe trotuare si cai de acces.
6.Taierea spinilor , adunat resturi vegetale, flacoane si alte deseuri din pasunea
Primariei Ab Avram Iancu , in satele apartinatoare.

ANEXA NR 4 HCL NR 91 DIN 19 decembrie 2017
IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR SI A
AUTORIZATIILOR
Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat ,aviz sau alta
autorizatie prevazuta in prezentul capitol trebuie sa plateasca taxa mentionata in acest
capitol inainte de a i se elibera certificatul,avizul sau autorizatia necesara.
Nivelurile
Suprafata pentru care se obtine certificatul de aplicate
in
urbanism
anul 2017
Taxa
–leia) pana la 150 mp. inclusiv
5
b) intre 151 mp. si 250 mp. inclusiv
6
c) intre 251 mp. si 500 mp. inclusiv
8
d) intre 501 mp. si 750 mp. inclusiv
10
e) intre 751 mp. si 1.000 mp.
12
f) peste 1.000 mp.
14 lei +0,01lei
pentru fiecare
mp.care
depaseste
1.000 mp.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau 8-lei
pentru
excavari
fiecare
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru
chioscuri,tonete,cabine,spatii de expunere,
situate pe caile si in spatiile publice,precum si pentru
amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj,a firmelor
si reclamelor
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile
de racorduri si bransamente la retele publice de
apa,canalizare,gaze,termice,energie electrica,
telefonie si televiziune prin cablu
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre
comisia de urbanism si amenajarea teritoriului,de catre
primari sau de structurile de specialitate din cadrul
consiliului judetean
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura
stradala si adresa
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru
desfasurarea unei activitati economice;
Taxa de viza reprezinta 50% din cuantumul taxei de
eliberare
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de
functionare
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,detinute de
consiliile locale

7-lei
pentru
fiecare mp. De
suprafata
ocupata
de
constructie
11-lei pentru
fiecare racord

Nivelurile
aplicabile in
anul 2018
Taxa
–lei5
6
8
10
12
14 lei +0,01 lei
pentru fiecare
mp.care
depaseste
1.000 mp.
8- lei pentru
fiecare
mp.afectat
7- lei pentru
fiecare mp.de
suprafata
ocupata
de
constructie
11- lei pentru
fiecare racord

13

13

8

8

13

13

17

17

26

26

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare
Viza semestriala a atestatului de producator
Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind desfasurarea
activitatii de alimentatie publica
Vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea
activitatii de alimentatie publica

60
10
500

60
10
500

300

300

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi
folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0.50% din valoarea autorizata a
lucrarilor de constructii.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere ,de corturi,casute sau rulote ori
campinguri este egala cu 2 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele
prevazute in alt aliniat este egala cu 1 % din valoarea autorizata a lucrarilor de
constructie,inclusiv instalatiile aferente.
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totala sau partiala a unei constructii este
egala cu 0,10 % din valoarea impozabila a constructiei care se desfiinteaza.
Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a unei autorizatii de construire este
egala cu 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.

ANEXA NR5 HC 91 DIN 19 decembrie 2017
V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei
taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate.
1.Cota taxei este de 2,40 %
Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care
urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate,cu exceptia taxei pe
valoarea adaugata.
Orice persoana care utilizeaza un panou,afisaj sau structura de afisaj pentru
reclama si publicitate intr-un loc public datoreaza plata taxei anuale prevazute in
prezentul capitol catre bugetul local al autoritatii administratiei publice locale in raza
careia este amplasat panoul,afisajul sau structura de afisaj respectiva.
2.Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza
anual ,prin inmultirea numarului de mp. sau a fractiunii de mp.a suprafetei afisajului
pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita astfel:
- in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate
economica,suma este de 32 lei/mp. sau fractiune de mp.
- in cazul oricarui alt panou,afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si
publicitate,suma este de 23 lei/mp. sau fractiune de mp.

ANEXA NR 6 HCL NR 91 DIN 19 decembrie 2017
VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

(1)Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma
încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
(2)Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează:
a) 2%, în cazul unui 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;
b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

ANEXA NR 7 HCL NR. 91 DIN 19 decembrie 2017
VII. ALTE TAXE LOCALE
1.Taxa zilnica de 6 lei pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru
vizitarea monumentelor istorice,de arhitectura si arheologice.
2.Taxe zilnice de 6 lei pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate
in scopul obtinerii de venit.
Conform art.14,alin.(1) din Legea nr.49/20.III.2006-Lege pentru aprobarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice
“Tramvaiele,troleibuzele,mopedele,masinile si utilajele autopropulsante utilizate
in lucrari de constructii ,agricole,forestiere,tractoarele care nu se supun
inmatricularii,precum si vehiculele cu tractiune animala se inregistreaza de catre
consiliile locale,care tin si evidenta acestora”,se stabilesc urmatoarele taxe:
- taxa de inregistrare - 20 lei;
- taxa eliberare certificat de inregistrare si numere – 50 lei.
In cazul pierderii ,furtului ,schimbarii numelui sau deteriorarii certificatului de
inregistrare,proprietarul vehiculului respectiv este obligat sa solicite autoritatii
competente eliberarea unui nou certificat de inregistrare .
Taxa
pentru
temporara
a
culturale
- nunta
- botez

utilizarea
caminelor

- alte actiuni :
(baluri,discoteci,etc.)

-500 lei/ zi
-200 lei/zi
-150 lei/zi

3.Pentru spatiile folosite pentru locuinta,se propun urmatoarele tarife de baza
lunare a
chiriei locuintei:
-suprafata locuibila 2,50 lei/mp/luna.
-suprafata antreului,tindei,verandei,culoarului,bucatariei,debaralei, camarii,
camerei de baie,wc 1,25lei/mp/luna.
-suprafata teraselor,pivnitelor,spalatoriilor,uscatoriilor 1,25/lei/mp/luna.
4.Suprafetele si spatiile folosite in alte scopuri decat cea de locuinta,se inchiriaza
incepand de la suma de 4,5 lei/mp/luna.
5.Pasunile aflate in prezent in proprietatea comunei se inchiriaza pentru suma de
450 lei/an /ha.
6. Inchiriat teren sintetic 50 lei/ora
7.Taxa inregistrare/act aditional arenda : 10 lei/ha.
8. taxa eliberare certificat fiscal 10 lei
9. taxe cheltuieli executari silite 12 lei
Persoanele care au incheiate contracte de inchiriere cu Primaria Comunei Avram Iancu au
obligatia de a plati impozit pentru bunul inchiriat conform H.G. nr.44/2004 articolul 249
alin.3.

ANEXA NR 8 HCL 91 DIN 19 decembrie 2017
VIII. TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
1. Taxa pentru eliberarea de catre organele administratiei publice locale a
certificatelor,adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o
situatie,cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de
timbru mai mare,
este de 2 lei.
2.Inchiriere buldoexcavator – 60lei/ora
3.Taxa coserit lei/cos este de 6 lei.ce se va achita inainte de prestare serviciu
5.Inregistrarea la cerere in actele de stare civila a schimbarii numelui ,taxa este
de 13 lei.
6. Taxa divort administrativ 600 lei.
7.Inregistrarea la cerere in actele de stare civila a desfacerii casatoriei,taxa este de 2
lei.
8.Transcrierea la cerere in registrele de stare civila romane,a actelor de stare civila
intocmite de autoritatile straine,taxa este de 2 lei.
9.Reconstituirea si intocmirea ulterioara,la cerere a actelor de stare civila,taxa este de
2 lei.
10.Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute,sustrase,distruse sau
deteriorate,taxa este de 2 lei.
11.Taxa pentru vanzari stradale este de 50 lei.
12.taxa xerox: 0,50 lei pagina A4 si 1 ,00 lei pagina A3

