
Anexă la H.C.L.DAIA
NR.1/08.01.2013

TABLOUL
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale,

alte taxe asimilate acestora   începând cu anul 2013

I .- Impozite şi taxe locale
Impozitul şi taxa pe clădiri

A.- Valorile impozabile    pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul
persoanelor fizice   Art. 251 alin. (3)

Tipul clădirii Valoarea  impozabilă
-lei/m.p.-

Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice   de apă,

şi încălzire  canalizare,
(condiţii cumulative) electrice sau

încălzire

Fără instalaţii
canalizare, electrice  de apă,

şi încălzire   canalizare,
(condiţii cumulative)│ electrice sau   încălzire

A. Clădire cu cadre din
beton armat sau cu pereţi

exteriori din cărămidă arsă
ori din orice alte materiale

rezultate în urma unui
tratament termic  şi/sau

chimic

935 555

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

254 159

C. Clădire-anexă cu cadre
din beton armat ori cu

pereţi exteriori din cărămidă
arsă sau din orice

alte materiale rezultate în
urma unui tratament
termic şi/sau chimic

159 143

D. Clădire-anexă cu pereţii
exteriori din lemn, din

piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din

vălătuci ori din orice alte
materiale nesupuse unui
tratament termic şi/sau

chimic

95 63

E. În cazul contribuabilului
care deţine la aceeaşi adresă

încăperi amplasate la
subsol, demisol şi/saudin
suma care la mansardă,
utilizate ca locuinţă, în

75%     din suma care s-ar aplica
clădirii

75%     din suma care s-ar aplica clădirii



oricare  dintre tipurile de
clădiri prevăzute la lit. A-D

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

B . Impozitul pe  clădirile deținute de persoanele  jurice.
b1.- în cazul prsoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculeaxă prin aplicarea unei cote de 1,50% asupra valorii de
inventar a clădirii.
b2.- în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri va fi majorată cu :
– 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință;
– 40%  pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință.
b3. - cota impozitului pe clădiri prevăzută la pct. b2,  se aplică la valoarea de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea
persoanelor juridice, până la sfârșitul lunii în care s-a  efectuat prima reevaluare. Fac excepție clădirile care au fost
amortizate potrivit legii, în cazul cărora  cota impozitului pe clădiri este de 1,50%.

Impozitul şi taxa pe teren

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan - Terenuri cu construcţiiArt. 258 alin. (2)

Zona în cadrul
localității

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

IV V

A 889 711

B 711 534

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan - orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii - Art. 258 alin. (4) - lei/ha -

Nr.Crt Zona
Categoria de folosinţă

A B

1 Teren arabil 28 21

2 Păşune 21 19

3 Fâneaţă 21 19

4 Vie 46 35

5 Livadă 53 46

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră

28 21

7 Teren cu ape 15 13

8 Drumuri şi căi ferate x x

9 Teren neproductiv x x



Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în extravilan         Art. 258 alin. (6)
- lei/ha -

Nr.Crt Zona
Categoria de folosinţă

A B

1. Teren cu construcţii 31 28

2. Teren arabil 50 48

3. Păşune 28 26

4. Fâneaţă 28 26

5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută
la nr. crt. 5.1

55 53

5.1. Vie până la intrarea pe rod x x

6. Livadă pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt. 6.1

56 53

6.1. Livadă până la intrarea pe rod x x

7.
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră, cu
excepţia celui prevăzut la
nr. crt. 7.1

16 14

7.1.
Pădure în vârstă de până la 20 de
ani şi pădure cu rol de protecţie

x x

8. Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări piscicole

6 5

8.1. Teren cu amenajări piscicole 34 31

9. Drumuri şi căi ferate x x

10. Neproductiv x x

Impozitul pe mijloacele de transport   Art. 263 alin. (2)*1)

Nr.
crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

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

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea
cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv                   │

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3

şi 2.000 cm3 inclusiv

18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3

şi 2.600 cm3 inclusiv

72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3

şi 3.000 cm3 inclusiv

144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001
cm3

290

6. Autobuze, autocare, microbuze 24

7.
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală
maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv

30



8. 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 150 lei/an

Art. 263 alin. (4)*2)   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
(lei/an)

Ax(e) motor(oare)
cu sistem de

suspensie
pneumatică
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme
de suspensie
suspensie  pentru
axele  motoare

I. două 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

II. trei 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 26 947 1472



tone

7. Masa de cel puţin 26 tone 947 1472

III. patru 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. 263 alin. (5)*3)  Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă Impozitul
(lei/an)

Ax(e) motor(oare)
cu sistem de

suspensie
pneumatică
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme
de suspensie
suspensie  pentru
axele  motoare

I .   2+1 axe

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

I I.   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

I II.   2+3 axe

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.   2+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. 263 alin. (6)              Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată Impozit - lei -

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

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism lei

a) până la 150 m˛, inclusiv 6

b) între 151 şi 250 m˛, inclusiv 7

c) între 251 şi 500 m˛, inclusiv 9

d) între 501 şi 750 m˛, inclusiv 12

e) între 751 şi 1000 m˛, inclusiv 14

f) peste 1000 m˛ 14 + 0,01 lei/m˛, pentru fiecare
m˛ care depăşeşte 1000 m        │

Taxa pentru liberarea autorizației de contruire  pentru o
clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la

locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii.

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

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.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere
de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri

2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală
sau parţială, a unei construcţii

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

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. 267 alin. (4)  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
foraje sau  excavări

8 lei pentru fiecare m˛ afectat

Art. 267 alin. (7)    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 m˛ de suprafaţă  ocupată de
construcţie



Art. 267 alin. (11)  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. 267 alin. (12)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

15 lei

Art. 267 alin. (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatură  stradală şi adresă

9 lei

Art. 268 alin. (1) Taxa pentru eliberarea unei
1. în mediul rural autorizaţii pentru desfăşurarea unei
activităţi economice

15 lei

Art. 268 alin. (2)Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor
sanitare de   funcţionare

20 lei,

Art. 268 alin. (3)  Taxa pentru eliberarea de copii
heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, entru fiecare m˛ sau fracţiune
deţinute de consiliile locale  de m˛

32 lei

Art. 268 alin. (4)  Taxa pentru eliberarea certificatului de
producător

20 lei la eliberarea certificatului de producător
10 lei viza trimestrială

Art. 268 alin. (5) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizaţiei   privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie

publică

1.500 lei

Taxa pentru situații de urgență 1 leu

Taxa pentru comerț stradal Persoane fizice – 25 lei
Persoane juridice - 50lei

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de branșament la
rețeaua publică de iluminat public

Persoane fizice – 9 lei
Persoane juridice - 14 lei

CAPITOLUL VI    Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Art. 271 alin. (2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: - lei/ m˛ sau fracţiune de m˛ -

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

32

b) în cazul oricărui alt panou,  afişaj sau structură de afişaj pentru
reclamă şi publicitate

23

CAPITOLUL VII     Impozitul pe spectacole

Art. 275 alin. (2) anifestarea artistică sau activitatea distractivă: - lei/ m˛ -

a) în cazul videotecilor 2

b) în cazul discotecilor 3



II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală a)Persoane fizice 4 lei , iar în regim de
urgență 5 lei
b)Persoane  juridice10 lei , iar în regim de
urgență 20 lei

Eliberarea adeverințelor 3 lei

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

15

II. Facilități fiscale – persoanele fizice și juridice , care achită integral impozitele până la 31
martie , inclusiv, beneficiază de o bonificație de 10 %

III. Prezenta  hotărâre se completează cu legislația în vigoare , respectiv , Lg.nr.571/ 2003 și
H.G.nr.1309/2012 .


