ANEXA 1 la Proiectul de hotarare privind
aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2007
TABLOUL
cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora

I.

IMPOZITUL PE CLADIRI

VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri apartinand persoanelor fizice - Art. 251 alin. (3)
Tipul cladirii
NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2007
Valoarea impozabila – lei / mp Cu instalatii de apa, canalizare,electrice,incalzire
[conditii cumulative]

0
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/ chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/ sau
chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic şi/ chimic
4. Clădire-anexă . cu pereţii exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/
sau chimic

1

Fara instalatii de apa, canalizare electice,incalzire

2
0
476
0
136
0
122
0
54

* Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea prin inmultirea
valorii determinate din tabel cu coeficientul de corectie de 1,10, rangul IV, zona A, şi 1,05, rangul V, zona A, şi 1, rangul V, zona B.

II IMPOZITUL PE TEREN
IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCTII
Art. 258 alin. (2)
Zona in
NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2007
cadrul
localitatii
Nivelurile impozitului pe ranguri de localitati
0
I
II
III
IV
V
A
763
610
B
610
458

lei / ha

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE IN INTRAVILAN – ORICE ALTA CATEGORIE DE
FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII
Art. 258 alin. (4)
Nr
Zona
.
Categoria
Crt de folosinta
.
1. Teren arabil
2. Pasune
3. Faneata
4. Vie
5. Livada
6. Padure sau alt
teren cu vegetatie
forestiera
7. Teren cu ape
Art. 258 alin. (6)
Nr.
Crt.
0
1
2

lei / ha
NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2007
Zona C
Zona A
Zona B
24
18
18
39
45
24

18
15
15
30
39
18

Zona D
-

-

-

-

13
10
IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN

Lei / ha

Zona
Categoria de folosinţă
1
Teren cu construcţii
Arabil

NIVELURI APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2007
Zona
A
22
36

B
20
34

3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1

Paşune
Fîneaţă
Vie pe rod, alta decat cea prevăzută
la nr. crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decat cea
prevăzută la nr. crt. 6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră cu excepţia celui prevăzut
la nr. crt 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de
ani şi pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole

20
20
40

18
18
38

40

38

12

10

-

-

4

3

24

22

* La taxele asupra terenurilor intravilane, altele decat curti construcţii, se aplică coeficientul de corecţie de 1,10, rangul IV, zona A, şi 1,05,
rangul V, zona A, şi 1, rangul V, zona B., la fel şi în cazul terenurilor extravilane.

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Pentru mijloace de transport cu tractiune mecanica
NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 2007
valoarea taxei
-lei/500 cmc sau fractiune1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică
7
de până la 1600 cmc inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cmc
15
inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc
30
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc
60
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cmc
120
6. Autobuze, autocare, microbuze
20
7. Alte autovehicole cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone
25
inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă
Art. 263 alin. (2)
Mijloc de transport

8. Tractoare înmatriculate
15
Art. 263 alin. (4)
Pentru autovehicule de transport marfa cu masa total autorizata de peste 12 tone:
Numarul axelor si masa totala maxima autorizata
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2007
(in tone)
Taxa – lei
Axa/axe motoare cu suspensie
pneumatica sau un echivalent recunoscut

Axa/axe motoare cu alt sistem de suspensie

1. Vehicule cu doua axe si cu masa
x
a) peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t
100
b) peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t
110
c) peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t
218
d) peste 15 t
307
2. Vehicule cu trei axe si cu masa
x
a) peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t
110
b) peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t
137
c) peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t
281
d) peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t
365
e) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t
563
f) peste 25 t
563
3. Vehicule cu patru axe si cu masa
x
a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t
365
b) peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t
370
c) peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t
578
d) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t
917
e) peste 31 t
917
Art.263 alin. (5)
Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu
masa totala maxima autorizata de peste 12 tone
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2007
Taxa – lei
Numarul axelor si masa totala maxima autorizata (in
tone)
1.Vehicule cu 2+1 axe si cu masa:
a) peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t
b) peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t
c) peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t
d) peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t
e) peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t

x
110
218
307
694
x
137
281
365
563
874
874
x
370
578
917
1361
1361

Axa/axe motoare cu suspensie
pneumatica sau un echivalent
recunoscut

Axa/axe motoare cu alt sistem de suspensie

x
100
110
120
130
140

x
110
120
130
140
190

f) peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t
g) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t
h) peste 25 t
2.Vehicule cu 2+2 axe si cu masa:
a) peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t
b) peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t
c) peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t
d) peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t
e) peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t
f) peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t
g) peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t
h) peste 36 t
3.Vehicule cu 2+3 axe si cu masa:
a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t
b) peste 38 t
4.Vehicule cu 3+2 axe si cu masa:
a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t
b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t
c) peste 40 t
5.Vehicule cu 3+3 axe si cu masa:
a) peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t
b) peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t
c) peste 40 t
Remorci, semiremorci sau rulote

190
246
443
x
120
177
291
428
517
849
1178
1178
x
938
1305
x
829
1150
1591
x
471
570
851

246
443
778
x
177
291
428
517
849
1178
1789
1789
x
1305
1774
x
1150
1591
2354
x
570
851
1356

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2007
Masa totala maxima autorizata
Taxa – lei
a) până la o tonă inclusiv
8
b) între 1 şi 3 tone
28
c) între 3 şi 5 tone
44
d) peste 5 tone
55
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR
Art. 267 alin. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2007
de urbanism
Taxa – lei
Suprafata pentru care se obtine certificatul de
x
urbanism:
a) până la 150 mp inclusiv
4

b) între 151 şi 250 mp inclusiv
c) între 251 şi 500 mp inclusiv
d) între 501 şi 750 mp inclusiv
e) între 751 şi 1.000 mp. inclusiv
f) peste 1.000 mp
Art. 267 alin. (4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei
de foraje sau excavări
Art. 267 alin. (7) 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

5
7
8
10
10 + 0,01 leu/mp pentru fiecare mp care depaseste 1.000 mp
7

Art. 267 alin. (11) 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
Art. 267 alin. (12) Taxa pentru avizarea certificatului
de urbanism de catre comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de către primar
Art. 267 alin. (13) Taxa pentru eliberarea certificatului
de nomenclatura stradala si adresa
Art. 268 alin. (1) Taxa pentru eliberarea unei
autorizatii pentru desfasurarea unei activitati
economice
Art. 268 alin. (2) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor
sanitare de functionare
Art. 268 alin. (3) Taxa pentru eliberarea de copii
heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale
Art. 268 alin. (4) Pentru eliberarea certificatului de
producator
Păsări
Lapte, brânză ouă
Legume, fructe
Lapte, legume fructe
Miere

10

7

13
0
13
16
0
X
25
30
30
35
40

Lapte, cereale, legume, fructe, miere
57
Cereale
50
Flori
35
Art. 268 alin. 5 Taxa pt. eliberearea, vizarea anuala a
1500
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de
alimentatie publica
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
Art. 271 alin. (2) Taxa pentru afisaj in scop de reclama NIVELURILE ACTUALIZTE PENTRU ANUL 2007
si publicitate
a) In cazul unui afisaj in locul in care persoana
27 lei/an/mp
sau fractiune de mp
deruleaza o activitate economica
b) In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de
20 lei/an/mp
sau fractiune de mp
afisaj pentru reclama si publicitate
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 275 alin. (2) Manifestarea artistica sau activitatea
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2007
distractiva
a) in cazul videotecilor
1 lei/mp
b) in cazul discotecilor
2 lei/mp
Taxe inchiriere Camin Cultural
a) taxa pentru desfasurare nunti
b) taxa pentru desfasurare botezuri si alte evenimente
Taxa de pasunat
Bovine
Tineret bovin
Ovine si caprine
Cabaline
Art. 283 alin. (3) Taxa anuala pentru vehicule lente

Lei/eveniment
Lei/eveniment
Lei/eveniment
Lei/cap animal/an

X
250
150
25
15
6
30
40 lei/an

SANCTIUNI persoane fizice
Art. 294 alin. (3) Contraventia prevazuta la alin. (2), lit. a)
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2007
se sanctioneaza cu amenda de la …….1) lei la …….2 ) lei
601)
3
4
iar cea de la lit. b) cu amenda de la ……. ) lei la …. ) lei
2003)
Art. 294 alin. (4) Incalcarea normelor tehnice privind
tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea,

2301)

dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la
spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda de la …….1) lei la …….2 ) lei
SANCŢIUNI prsoane juridice
În cazul persoanelor juridice limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. 3 si 4 se majoreaza cu 300%

Taxa paza obstească

Taxe speciale
Lei/an/gospodarie

LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Extras din norma juridică
|CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât
|cele eliberate de instanţe, Ministerul
|Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea
|Supremă de 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. Eliberarea certificatelor de
|proprietate asupra animalelor, pe cap de
|animal:
|- pentru animale sub 2 ani
|- pentru animale peste 2 ani

20

NIVELURILE AJUSTATE PENTRU ANUL 2007
-LEIX

1

X
1
1

3. Certificarea (transcrierea)
|transmisiunii proprietăţii asupra
|animalelor, pe cap de animal, în bilete de
|proprietate:
|- pentru animale sub 2 ani

X

1
3

|- pentru animale peste 2 ani
4. Eliberarea certificatelor fiscale
5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor
|medico-legale şi a altor certificate
|medicale folosite în justiţie
6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor
|de cazier judiciar
7. Înregistrarea, la cerere, în actele de
|stare civilă a schimbării numelui şi a
|sexului
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de
|stare civilă a desfacerii căsătoriei
9. Transcrierea, la cerere, în registrele
|de stare civilă române, a actelor de stare
|civilă întocmite de autorităţile străine
10. Reconstituirea şi întocmirea
|ulterioară, la cerere, a actelor de stare
|civilă
10. Reconstituirea şi întocmirea
|ulterioară, la cerere, a actelor de stare
|civilă
11. Eliberarea altor certificate de stare
|civilă în locul celor pierdute, sustrase,
|distruse sau deteriorate
CAP. 4. 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
a) autovehicule şi remorci cu masa totală
|maximă autorizată de până la 750 kg
|inclusiv

4
1
1
11
1
1
1
1
1
X

X
26

b) autovehicule şi remorci cu masa totală
|maximă autorizată cuprinsă între 750 kg
|inclusiv şi 3.500 kg inclusiv
c) autovehicule şi remorci cu masa totală
|maximă autorizată mai mare de 3.500 kg
2. Taxe de autorizare provizorie a
|circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
|neînmatriculate permanent sau temporar
3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru
|probe a autovehiculelor şi remorcilor
CAP. 5. Taxe pentru eliberarea titlurilor
|de proprietate asupra terenurilor |dobândite în baza Legii fondului funciar
|nr. 18/1991*)

52
104
7
296
0

