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HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile
în anul fiscal 2018

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MICFALĂU,JUDETUL COVASNA
Întrunit în şedinţa ordinară din luna
.
Văzănd:
Expunerea de motive a Primarului comunei Micfalau asupra proiectului de
hotărâre privind la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2017
În conformitate cu prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal,
Hotărărea Consiliului local Micfalău 27/2007 privind regulemantul de
aplicare a taxelor speciale pe raza comunei Micfalău,cu modificările ulterioare
- art 5 alin(l) lit a ,art 16 alin (2) art.20 alin. (1) lit.b) şi art. 27 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
- Respectarea prevederile art 6 din Legea 52/2003 privind transparenta
decizională în administraţia publică ,pe perioada publicarii in ziarullocal,si afişării la
sediul primăriei şi pe pagina internet www.mikoujfalu.ro.nu
au fost inregistrate
propuneri,sugestii sau opinii în legătură cu proiectul de hotărăre
- Raportul compartimentului de resort ,si comisiei de specialitate nr 1
In temeiul art.36 alin. (2) lit.b) şi alin.(4) lit. c) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001-republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul
art.45 alin.(2) lit.c) şi art. 115 alin.(l) lit. b) din aceeaşi lege,
HOT

ĂRĂŞTE:

Art.l Se stabileste valorile impozabile,impozitele şi taxele locale pentru anul
fiscal2018 ,conform anexei care face parte integrantă la prezenta hotărăre.
Art.2 (1) Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe
mijloacele de transport sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale,
până la 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.
(2) Pentru neplata la termenele prevăzute la alin. (1), contribuabilii
datorează majorări de întârziere stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art.3 (1) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe

teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, de către
contribuabilii persoane fizice, până la data de 31.03.2018, se acordă o bonificaţie de
10%.
(2) Nu se acordă bonificaţia prevăzută la alin.(1) în cazul în care
impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, respectiv impozitul pe mijlocul de
transport, calculat la nivelul unui an este de până la 50 lei inclusiv.

Art.4

- Cu aducere la indeplinire a prezentei hotărări se încredinţează

Primarul comunei Micfalău,dl Demeter Ferenc ,compartimentul impozite şi taxe
locale din cadrul Primăriei Micfalău.
Art 5 - Prezenta hotărăre se comunică Prefectului Judetului Covasna,in
vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunostinţă publică
prin grija secretarului comunei Micfalău

PRESEDINTEDE SEDINTA

Contrasemneaza
secretarul comunei
Mikola Roza

Deak Zsolt

INITIAT DE PRIMAR

Demeter Ferenc
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ANEXA
CAPITOLUL
RANGUL LOCALITATII

1.

IV

MICFALAU

A

ZONA DE INCADRARE
CAPITOLUL

Impozitul/taxa
fiscal

pe clădiri in conformitate

II.

cu art 455 din Legea 227/2015-Noul cod

(1) Orice persoana care are in proprietate

o clădire situată în Romania datorează
anual impozit pentru aceea clădire,exceptănd cazul în care legea prevede
altfel.
(2) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale ,concesionate,inchiriate date în administrarea ori în
folosinţă,după caz,oricăror entităţi ,altele decăt cele de drept public ,se
stabileşte o taxă pe clădiri,care reprezintă
sarcina fiscală a
concesionarilor,locatarilor,titularilor
dreptului de administrare sau de
folosinţă,după caz.în condiţii similare impozitului pe clădiri.
(3) Impozitul pe clădire ,precum şi taxa pe clădire se datoreaza la bugetul local
al comunei,in care este amplasată clădirea.
(4) Taxa pe clădire se stabileşte proporţional cu perioada pentru care este
constituit dreptul de concesiune,închiriere,administrare ori folosinţă
(5) Pe perioada in care pentru o clădire se plăteşte taxa pe clădiri,nu se
datorează impozit pe clădiri.
(6) În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai
multe persoane ,fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează
impozit pentru spaţiile situate in parte a din clădire aflată în proprietatea
sa.În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor in
comun,fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egală din impozitul
pentru clădirea respectivă.

Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice
conform art 457 din Noul cod fiscal
(l)Impozitul pe clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă aflate în proprietatea
persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare( in anul 2017
de 0,1 %,) asupra valorii impozabile a clădirii.in anul 2018-propus 0,15%
(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin
înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu
valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:
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Nr.
Crt.

A.

B.

c.

D.

E.

Felul clădirilor şi al altor Valoarea impozabilă lei/mp
construcţii impozabile
Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
încălzire
(condiţii
cumulative)

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/sau chimic
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
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/sau
chimic
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
În cazul contribuabilului
care deţine-Ia aceeaşi
adresă încăperi amplasate
5

Fără instalaţii
de
apă,
canalizare,
electricitate
sau încălzire

1.000

600

300

200

200

175

125

75

F.

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

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma
care
s-ar aplica
clădirii

(3) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi
zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate la 1,10
(4) In cazul unui apartament amplasat intr/un bloc cu mai mult de 3 apartamente
,coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10.
(5)valoarea impozabilă a clădirii,determinată in urma aplicării prevederilor
susmentionate se reduce în funcţie de anul terminării acesteia,după cum urmeaza
- cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1
ianuarie a anuui fiscal de referinţă.
- cu 30% pentru clădirea care are o vechime de cuprinsă între 50 de ani şi 100 de
ani inclusiv,la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă
- cu 10 % pentru o clădire care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani
inclusiv,la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
Calculul impozitului pe clădire nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor
fizice in conformitate cu art 458 din noul cod fiscal
(1) Impozitul pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor
fizice se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare de 1 %, asupra valorii care
poate fi:(0,2-1,3%)propus pentru anul 2018 1,2%
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, construi te
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.
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(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 art.457 ..

Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate in proprietatea
persoanelor fizice in conformitate cu art 459 din noul cod fiscal
(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 art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa
folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.
(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscalla care nu
se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.
(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop
ne rezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscalla care nu se
desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;
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 art. 458

Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice in
conformitate cu art 460 din noul cod fiscal
(1) Impozitul/taxa pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau de ţinute
de persoane juridice, se calculează prin aplicarea cotei de 0,1 % asupra valorii
impozabile a clădirii.(0,08-0,2 %)propus pentru anul 2018 0,2 %
(2) Impozitul/taxa
pe clădirile nerezidenţiale
aflate în proprietatea
sau
de ţinute de persoane juridice, se calculează prin aplicarea cotei de 0,8 % asupra
valorii impozabile a clădirii.(O,2-1,3%) propus pe anu120181%
(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;
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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 evalua tor 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%.
(9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri
nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă,
diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată
de proprietarul clădirii.
Declararea,dobăndirea ,înstrăinarea şi modificarea clădirilor in conformitate
cu art 461 din noul cod fiscal
(1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care
are in proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) In cazul dobăndirii sau contruirii unei clădiri în cursul anului,proprietarul
acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în raza
căruia se află clădirea în termen de 30 de zile de la data dobăndirii.
(3) Pentru clădirea nou-construite,data dobăndirii clădirii se consideră după
cum urmează
(a) Pentru clădirile executate integral înaintea expirarea termenului
prevăzut în autorizaţia de construire ,data întocmirii procesului verbal
de recepţie,dar nu mai tărziu de 15 zile de la terminării efective a
lucrărilor
(b) Pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de
construire,data din aceasta,cu obligativitatea intocmirii procesului
verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege.
(c) Pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la
termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a
solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei,în condiţiile legii,la data
expirării acestui termen şi numai pentru suprafata construită desfăşurată
care are elementele structurale de baza ale unei clădiri.
(d) Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în
evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o
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obligaţie legală a contribuabililor care detin în proprietate aceste
imobile,chiar dacă au fost executate fără autorizatie
, de construire.
(e) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie
şi în cazul
persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata
impozitului sau a taxei pe clădiri.
CAPITOLUL III
Impozitul pe teren si taxa pe teren in conformitate cu art 463 din Legea 227/2015- noul
cod fiscal
(1) Orice persoana care are în proprietate teren situat în Romănia datorează
pentru acesta un impozit anual,exceptănd cazurile prevăzute de lege
(2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţii
administrativ teritoriale ,concesionate ,inchiriate,date în administrare ori în
folosinţa,după caz se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a
concesionarilor,locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau de
folosinţă,in conditii similare impozitului pe teren.
(3) Impozitul pe teren se datoreaza către bugetul local in care este amplasat
terenul.
(4) Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit
dreptul de concesionare,inchiriere,administrare ori in folosinţă.
(5) Pe perioada in care se plăteşte taxa pe teren nu se datorează impozit pe teren
(6) In cazul terenului care este deţinut in comun de două sau mai multe persoane
,fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflată in
proprietatea sa.In cazul in care nu se pot stabili cotele individuale ale
proprietarilor in comun,fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egală din
impozitul pentru teren respectiv.
Calculul impozitului /taxei pe teren in conformitate cu art 465 din noul cod fiscal
(1) Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri în comuna Micfalau, datoreaza
impozitul/taxa pe teren.
(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan,inregistrat in registrul agricol la
categoria de folosinta terenuri cu constructii ,impozitul/tax ape teren se stabileste prin
inmultirea suprafetei terenului,exprimate in hectare,cu suma corepunzatoare
prevazut fi umatoru 1tabe1 (nf
co orm 1"
egu 711-1788)
Zonă de încadrare a
Impozitul lei/ha in loc.
localităţii
Micfalau
-rang IV
A
880propus 900
(4)

In cazul unui teren amplasat in intravilan,in registrul agricol la alte
categorie de folosinta decat cea cu constructii impozitul/tax ape teren se
stabileste prin inmultirea suprafetei de terenului,exprimata in hectare,cu
suma corespunzatoare prevazut in urmatorul tabel,iar acest rezultat se
inmulteste cu coeficientul de corectie 1,10

Nr.crt.

Categoria de folosinţă

1

Teren arabil

Zona A
Lei/ha
28
9

2
3
4
5
6
7

8
9

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

de

21
21
46
53
28
15
X
X

(4) La nivelul impozitului/taxei asupra terenurilor situate în intravilanul
localităţilor, prevăzute în tabloul de mai sus, se vor aplica următorii coeficienţi de
corecţie:
a) pentru localitatea Micfalau, încadrată în rangul IV, coeficientul de corecţie
este 1,10
(5) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte
prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare
prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător
prevăzut la alin. (2) :
Nr.

ert.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.
10.

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

Zona
Lei RON/ha
A propus
26- 31
48-50
26-28
2428
48-50
X

56-56
X
12-16
X
6

26-34
X
X

(2) Coeficientul de corecţie se determină în funcţie de zona şi rangul localităţii,
conform tabelului următor:
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Rangul localităţii

Zonă în cadrul
localitătii
,

IV
A

1,10

Impozitul/taxa anuală pe teren, datorat bugetului local al comunei Micfalau 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 terenuri amplasate pe raza comunei Micfalau suma de 50 lei se referă la
impozitul pe teren cumulat.
În cazul terenurilor proprietate publică sau privată a statului ori a comunei Micfalau,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe
teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului
de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.
CAPITOLUL IV
Impozitul pe mijloacele de transportin conformitate cu art 468
(1) Orice persoană cu domiciliul / sediul/ punctul de lucru în comuna Micfalau,
care are în proprietate
un
mijloc de transport
care trebuie
înmatriculat/inregistrat
în România, datorează un impozit anual pentru
mijlocul de transport,cu exceptia cazurilor în care legea prevede altfel
Calculul impozitului in conforitate cu 470
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului
de transport,conform celor prevăzute in codul fiscal
(2) In cazul oricăruia dintre următoarele autovechicule,impozitul pe mijlocul de
transport
Se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia,prin înmulţirea
fiecărei grupe de 200 cm''sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din
tabelul următor
Mijloace de transport cu tractiune mecanică
Tipuri de autovehicule
Suma, în lei, pentru fiecare grupă
de 200 cm! sau fracţiune din
aceasta
1.Vehicule înmatriculate
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi
autoturisme cu capacitatea cilindrică de
până la 1600cm- inclusiv
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi
autoturisme cu capacitatea cilindri că de
peste 1600cm>inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
1601cm>şi 2000 cm" inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
2001 cm>şi 2600 cm>inclusiv
Il

8

9

18
72

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
2601 cm>şi 3000 cm>inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de
peste 3001 cm>
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune cu masa totală
maximă autorizată de până la 12 tone
inclusiv
Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate

144
290
24
30

18

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică
< 4.800 cm>

4

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindri că
>4.800 cm>
Vehicule fără capacitate cilindrică
evidenţiată

6
150 lei/an

(2) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.
(3) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din
impozitul datorat pentru motocicletele respective.
(4) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată
egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma
corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Numărul de axe şi greutatea brută maximă
admisă

1.Vehicule
1. Masa de
13 tone
2. Masa de
14 tone
3. Masa de
15 tone
4. Masa de
18 tone

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

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele
motoare

cu 2 axe
cel puţin 12 tone, dar mai mică de

O

142

cel puţin 13 tone, dar mai mică de

142

395

cel puţin 14 tone, dar mai mică de

395

555

cel puţin 15 tone, dar mai mică de

555

1257

12

555

1257

mai mică de

142

248

mai mică de

248

509

mai mică de

509

661

mai mică de

661

1019

mai mică de

1019

1583

mai mică de

1019

1583

1019

1583

mai mică de

661

670

mai mică de

670

1046

mai mică de

1046

1661

mai mică de

1661

2464

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

1661

2464

1661

2464

5. Masa de cel puţin 18 tone
II. Vehicule cu 3 axe
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar
17 tone
2. Masa de cel puţin 17 tone, dar
19 tone
3. Masa de cel puţin 19 tone, dar
21 tone
4. Masa de cel puţin 21 tone, dar
23 tone
5. Masa de cel puţin 23 tone, dar
25 tone
6. Masa de cel puţin 25 tone, dar
26 tone
7. Masa de cel puţin 26 tone
III. Vehicule cu 4 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar
25 tone
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar
27 tone
3. Masa de cel puţin 27 tone, dar
29 tone
4. Masa de cel puţin 29 tone, dar
31 tone

(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier,
de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12
tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare
prevăzută în tabelul următor:
Numărul de axe şi greutatea brută
maximă admisă

1.Vehicule cu 2 + 1 axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai
13

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

Alte
sisteme de
suspensie
pentru
axele
motoare

O

O

mică de 14 tone
2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai
mică de 16 tone
3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai
mică de 18 tone
4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai
mică de 20 tone
5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai
mică de 22 tone
6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai
mică de 23 tone
7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
mică de 25 tone
8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
mică de 28 de tone
9. Masa de cel puţin 28 tone
II. Vehicule cu 2 + 2 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
mică de 25 tone
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
mică de 26 tone
3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai
mică de 28 tone
4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai
mică de 29 tone
5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai
mică de 31 tone
6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai
mică de 33 tone
7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai
mică de 36 tone
8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
mică de 38 de tone
9. Masa de cel putin 38 tone
III. Vehicule cu 2 + 3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
mică de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai
mică de 40 de tone
3. Masa de cel putin 40 tone
IV. Vehicule cu 3 + 2 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
mică de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai
mică de 40 de tone

O

O

O

64

64

147

147

344

344

445

445

803

803

1408

803

1408

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

14
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3. Masa de cel puţin 40 tone,
mică de 44 de tone
4. Masa de cel putin 44 tone
V. Vehicule cu 3 + 3
1. Masa de cel puţin 36 tone,
mică de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone,
mică de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone,
mică de 44 de tone
4. Masa de cel putin 44 tone

2881

4262

2881

4262

dar mai

853

1032

dar mai

1032

1542

dar mai

1542

2454

1542

2454

dar mai

(6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijlocul de transport
este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Capacitatea

Lei/an

a) pînă 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

9

34
52
64

(7) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat bugetului local al comunei
Micfalau 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 comunei Micfalau, suma de 50 lei
se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.
Declararea şi datorarea impozitului pe mijloace de transport
(l)Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru intregul an fiscal de
persoana care deţine
dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport
inmatriculat sau inregistrat in Romania
(2)In cazul inmatriculării sau inregistrării unui mijloc de transport in cursul
anului,proprietarul acestuia are obligaţia să depună declaraţia la organul fiscallocal în
a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul sediul sau punctul de lucru,după
caz in termen de 30 zile de la data inmatriculării/inregistrării şi datorează impozit pe
mijloacele de transport începănd cu 1 ianuarie a anului următor.
(3)În cazul în care mijlocul de transport este dobăndit în alt stat decăt Romănia
,proprietarul datorează impozit începănd cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(4)In cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport,proprietarul are
obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui raza teritorială de
compteneţă îşi are domiciliul,punctul de lucru/sediul,în termen de 30 de zile de la
data radierii.şi încetează să datoreze impozitul incepănd cu data de 1 ianuarie a
anului următor.
(5) În cazul în care oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe
mijloacele de transport,inclusiv schimbarea domiciliului,sediului sau a punctului de
15
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lucru,contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de
transport la organul fiscal local,in termen de 30 de zile ,inclusiv,de la modificarea
survenită.
CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea certificatelor,avizelor şi a autorizaţiilor in conformitate cu
art473
Orice persoană care trebuie să obţină un certificat,un aviz sau o autorizaţie trebuie să
plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorizaţiei publice locale inainte
de a se eliberar certificatul,avizul sau autorizaţie necesară.
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism se stabileşte după cum
urmează:
Pe raza comunei Micfalău
Taxa (lei)
Suprafaţa terenului pentru care se obţine
certificatul de urbanism
a) Până la 150 m? inclusiv
5
b) Între 151 m? şi 250 m? inclusiv
6
2
c) Între 251 m şi 500 m? inclusiv
7
2
2
d) Între 501 m şi 750 m inclusiv
9
e) Între 751 m2 şi 1.000 m2 inclusiv
13
f) Peste 1.000m?
13+0,005leii m-pentru
fiecare m2 care
depăşeşte 1.000m2
(2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor
de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a
studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se
datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează
prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la
suprafaţa solului de foraje şi excavări cu suma de 6 lei.
(3) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine,
spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în
spaţiile publice este de 8 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de
construcţie.
(4) 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 se stabileşte de consiliul local şi este de 150 lei,
pentru fiecare racord.
(5) Taxa pentru avizarea de către primar a certificatului de urbanism se
stabileşte la suma de 10 lei.
(6) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se
stabileşte la suma de 9 lei.
(7) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte la
suma de 20 lei.
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(8) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de
pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale se stabileşte la suma de 23 lei
pentru fiecare mp.
(9) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător se stabileşte la suma de 25
lei, iar taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol la suma de 15 lei.,viza semestriala 10 lei.
(10)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, care
desfăşoară această activitate în raza administrativ-teritorială a comunei Micfalau,
datorează bugetului local al comunei Micfalau o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală
a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de
suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:
a) 1000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m-, inclusiv;
b) 2.000lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m-.
CAPITOLUL VI

Taxe pentru folosirea mijloacelor de
reclamă şi publicitate, respectiv pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
in conformitate cu art 474
(1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate prestate
în raza comunei Micfalau , în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere
încheiată cu altă persoană datorează bugetului local al comunei Micfalau plata taxei
prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate
prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.
(2) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea
cotei de 3% la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
Taxa pentru afişaj in scop reclamă şi publicitate art 478
(1) Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj
pentru reclamă şi publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa art. 477 din
Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal, amplasat în raza comunei Micfalau, datorează
plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei
Micfalau
(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 mai jos, astfel:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
economică, suma este de 30 lei;
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate, suma este de 25 lei.
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CAPITOLUL VII
Impozitul pe spectacole in conformitate cu art 480
(1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie
sportivă sau altă activitate distractivă în raza comunei Micfalau are obligaţia de a plăti
la bugetul local al comunei Micfalau impozitul impozitul pe spectacole.
(2)Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma
încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
(3) Cota de impozit prevăzută la lineatul precedent se stabileşte după cum
urmează:
a) 1%, 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) 2% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).
CAPITOLUL VIII
Taxe speciale in conformitate cu art 484 din codul fiscal
(1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor
fizice şi juridice .pentru comuna Micfalau se adopta taxa specală
(2) Taxele speciale se incasează numai de la persoanele fizice şi juridice care
beneficiaza de acest serviciu

CAPITOLUL IX
Alte taxe locale in conformitate cu art 486
1. eliberarea certificatelor adeverintelor si a
oricarori inscrisuri prin care se atesta un fapt
sau o situatie
2 lei
Taxa xerox
O,SOlei/pagină
Utilizarea locurilor publice , echipamente
,utilaje si vechicule de orice tip
Cămin
cultural
Chirie
sală
pentru
conferinţe, seminarii
congrese,prezen tari
produse
Perioada 1 mai- 31 octombrie
Perioada 1 noimebrie-30 aprilie
Nunta perioada 1 mai-31 octombrie
Perioada 01 noiembrie- 30 aprilie
Botez perioada 1 mai-31 octombrie
Perioada 01 noiembrie-30 aprilie
mortilor
1 mai-31
Pomenirea
perioada
octombrie
Perioada 01 .noiembrie-30 aprilie
Alte evenimente(ultimul clopotel,alte)
18

200 lei/an

2Slei/ora
40 lei/ora
400 lei
saa lei
2S0 lei
300 lei
100 lei
lS0 lei
2S0 lei

Pentru persoane juridice
Taxe pentru vechicule nesupuse inrnatricularii
inregistrat la primărie
Taxa pentru servicii de copiere, scanare acte din
arhiva Primăriei solicitate de persoane fizice şi
juridice
Taxă pentru costuri pentru publicaţii
Pentru activitatea de informare consultare a
publicului în vederea elaborării documentaţiilor
de urbanism
Taxă pentru servicii de corespondenţă
Pentru activitatea de informare şi consultare
publicului în vederea elaborării documentaţiilor
de urbanism
Taxă pentru desfacerea căsătoriei pe cale
administrativă
Pentru constatarea divortului şi emiterea
certificatului de divort
Pentru eliberarea duplicatelor dupa certificate
de divort
Taxa pentru eliberarea certificatului fiscal
Taxa pentru eliberarea certificatului fiscal in
regim de urgenta
Contravaloarea prestatiei
de paza ,pentru fiecare imobil evidentiat in
registru agricol ,persoane fizice si juridice

300 lei
50 lei
2 lei/pagină

200 lei/anunţ

50
lei/scrisoare
recomandată
cu
confirmare de primire
X
500 lei
30 lei
4 lei
10 lei
30 lei/an

20 lei
Inregistrarea contractelor de arendare
Taxa stabilita pentru folosirea apei
obtinerea autorizatiei de la ANRSC.

potabile 3,50 lei/lunar/persoana
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TABLOUL
cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte
taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile
IN ANUL FISCAL 2018
I.CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite si taxe locale

CAPITOLUL Il- IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice
Art.457 alin.(2)

TIPUL CLADIRII

o.
I.Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat,din
caramida arsa,piatra naturala sau alte materiale
asemanatoare

2.Cladiri cu pereti din lemn,caramida
nearsa,paianta, valatuci,
sipci sau alte materiale asemanatoare

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL
FIS CAL 2017
Valoarea impozabila
- lei/mp Cu intalatii de
Fara instalatii de
apa,canalizare,elecapa,canalizare,electritrice si
citate sau incalzire
incalzire( conditi i
cumulative)

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL
2018
Valoarea impozabila
- lei/mpCu intalatii de apa,canaFara instalatii de
lizare,e\ectrice si
apa,canalizare,electriciincalzire( conditii
tate sau incalzire
cumulative)

1.

2.

3.

4.

X

X

X

X

X

X

X

X

3.Constructii anexe corpului principal al unei
cladiri,avand peretii din beton,caramida
arsa,piatra sau alte materiale asemana-toare

X

X

X

X

4.Constructii anexe corpului principal al unei
cladiri,avand peretii din lemn ,caramida nearsa,
valatuci,sipci sau alte mate-riale asemanatoare

X

X

X

X

1.000

600

1.000

600

300

200

300

200

200

175

200

175

125

75

125

75

A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti
exteriori din caramida arsa sau orice alte
masteriale rezultate in urma unui ntratament
termic si/sau chimic
B.Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra
naturala, din caramida, din valatuci sau din orice
alte materiale nesupuse unu in 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
E.ln cazul contribuabilului care detine la aceeasi
adresa incaperi amplasate la subsol, demisol
si/sau mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare
dintre tipurile de cladiri prevzute la lit.A - D
E.ln cazul contribuabilului care detine la aceeasi
adresa incaperi amplasate la subsol, demisol
si/sau mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare
dintre tipurile de cladiri prevzute la lit.A - D

75% din suma care
s-ar aplica cladirii

75% din suma care
s-ar aplica cladirii

75% din suma care
s-ar aplica cladirii

75% din suma care
s-ar aplica cladirii

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

CAPITOLUL III- IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan,
înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii
Art.465 alin.(2)
Zona in cadrul localitatii

NIVELURILE APLICABILE
IN ANUL FISCAL 20 17-lei/ha
Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitati

A

NIVELURILE APLICABILE
IN ANUL FISCAL 2018 lei/ha
Nivelurile impozitulu/taxei, pe ranzuri de localitati

IV

IV

880

890

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan,
înregistrate în registrul agricol la altă categori de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii
Art.465 alin.(4)
Nr.
Crt.

Zona
Categoria de folosinta

NIVELURILE APLICABILE
IN ANUL FISCAL 2017
lei/ha

NIVELURILE APLICABILE
IN ANUL FISCAL 2018
leilha

ZONA A

ZONA A

1.

Teren arabil

28

28

2.

Pasune

21

21

3.

Faneata

21

21

4.

Vie

46

46

5.

53

53

6.

Livada
Padure sau alt teren cu vegetatie
forestiera

28

28

7.

Teren cu ape

15

15

8.

Drumuri si cai ferate

O

O

9.

Neproductiv

O

O

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRA VILAN
Art.465 alin.(7)
- leilha-

Nr.
Crt

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL
2017

Zona

ZONA A

Categoria de folosinta
1.
2.
3.
4.
5.
5.1
6.
6.1
7.
7.1
8.
8.1
9.
10.

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL
FISCAL 2018

Teren cu constructii
Arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la
nr.crt.5.1
Vie pana la intrarea pe rod
Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la
nr.crt.6.1
Livada pana la intrarea pe rod
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera,
cu exceptia celui prevazut la nr.crt.7.1
Padure in varsta de pana la 20 ani si padure
cu rol de protectie
Tren cu apa, altul decat cel cu amenajari
piscicole
Teren cu amenjari piscicole
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

ZONA A

26
48
26
24

31
50
28
28

55
O

55
O

56
O

56
O

12

16

O

O

6
26
O
O

6
34
O
O

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art.470 alin.(2)
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
I. Vehicule Înmatriculate

( lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta)
I.Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea
cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv
2.Motociclete, tricicluri şi cvadri ciciuri cu capacitatea cilindrică
de peste 1600 cmc
3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601cmc si 2000
cmc inclusiv
4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600
cmc inclusiv
5.Autoturisme cu capacitatea cilindri ca intre 2601 cmc si 3000
cmc inclusiv

NIVELURILE APLICABILE IN
ANUL FISCAL 2017
- lei 1200 cml\3 sau fractiune din aceasta

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL
FISCAL 2018
- lei 1200 cml\3 sau fractiune din aceasta

8

8

9

9

18

18

72

72

144

144

6.Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cmc
290

290

24

24

30
18

30
18

lei/200 cmc
4
6
150/lei/an

lei/200 cmc
4
6
150/lei/an

7.Autobuze, autocare, microbuze
8.Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima
autorizata de pana la 12 tone inclusiv
9.Tractoare inmatriculate

II. Vehicule înregistrate
1.
1.1.
1.2.
2.

Vehicule
Vehicule
Vehicule
Vehicule

cu capacitatea cilindrică :
înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc
înregistrate cu capacitatea cilindrică > 4.800 cmc
fără capacitate cilindri că evidenţiată

Autovehicule de transport de marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone
Art.470 alin.(5)
Numarul axelor si masa totala maxima autorizata!
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă
admisă

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL
FISCAL 2017 (în lei/an)
Ax(e) motor( oare) cu
sistem de suspensie
Alte sisteme de
pneumatică sau
suspensie pentru
echivalentele
anexe motoare
recunoscute

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL
FIS CAL 2018 (în lei/an)
Ax( e) motor( oare) cu
Alte sisteme de
sistem de suspensie
pneumatică sau
suspensie pentru
axele motoare
echivalentele
recunoscute

1. 2 axe
1.Masa de cel putin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
2.Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
3.Masa de cel putin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
4.Masa de cel putin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

O
133
367
517

133
367
517
1.169

O
142
395
555

142
395
555
1.257

5.Masa de cel puţin 18 tone

517

1.169

555

1.257

II. 3 axe
1. Masa
2. Masa
3. Masa
4. Masa
5. Masa
6. Masa
7. Masa
III. 4 axe

de
de
de
de
de
de
de

cel putin
cel putin
cel putin
cel putin
cel putin
cel putin
cel putin

15 tone, dar
17 tone, dar
19 tone, dar
21 tone, dar
23 tone, dar
23 tone, dar
26 tone

mai mică de 17 tone
mai mică de 19 tone
mai mică de 21 tone
mai mică de 23 tone
mai mică de 25 tone
mai mică de 26 tone

133
231
474
615
947
947
947

231
474
615
947
1.472
1.472
1.472

142
248
509
661
1.019
1.019
1.019

248
509
661
1.019
1.583
1.583
1.583

-

I.Masa
2.Masa
3.Masa
4.Masa
5.Masa

de
de
de
de
de

cel
cel
cel
cel
cel

putin
putin
putin
putin
putin

23 tone,
25 tone,
27 tone,
29 tone,
31 tone,

dar
dar
dar
dar
dar

mai
mai
mai
mai
mai

mică
mică
mică
mică
mică

de 25 tone
de 27 tone
de 29 tone
de 31 tone
de 32 tone

6.Masa de cel puţin 32 tone

615
623
973
1.545
1.545

623
973
1.545
2.291
2.291

661
670
1.046
1.661
1.661

670
1.046
1.661
2.464
2.464

1.545

2.291

1.661

2.464

Combinatii de autovehicule, un autovehicul articulate sau tren rutier, de transport marfa cu masa totala maxima
autorizata egală sau mai mare de 12 tone
Art.470 alin.(6)

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

1.2+1 axe
1. Masa
2. Masa
3. Masa
4. Masa
5. Masa
6. Masa
7. Masa
8. Masa
9. Masa

de cel puţin
de cel puţin
de cel puţin
de cel putin
de cel putin
de cel puţin
de cel puţin
de cel puţin
de cel puţin

12 tone,
14 tone,
16 tone,
18 tone,
20 tone,
22 tone,
23 tone,
25 tone,
28 tone

dar mai
dar mai
dar mai
dar mai
dar mai
dar mai
dar mai
dar mai

mică
mică
mică
mică
mică
mică
mică
mică

de
de
de
de
de
de
de
de

14 tone
16 tone
18 tone
20 tone
22 tone
23 tone
25 tone
28 tone

II.2+2 axe
1. Masa de cel puţin
2. Masa de cel puţin
3. Masa de cel puţin
4. Masa de cel puţin
5. Masa de cel puţin
6. Masa de cel puţin
7. Masa de cel puţin
8. Masa de cel puţin
9. Masa de cel puţin

23 tone,
25 tone,
26 tone,
28 tone,
29 tone,
31 tone,
33 tone,
36 tone,
38 tone

dar mai
dar mai
dar mai
dar mai
dar mai
dar mai
dar mai
dar mai

mică
mică
mică
mică
mică
mică
mică
mică

de 25 tone
de 26 tone
de 28 tone
de 29 tone
de 31 tone
de 33 tone
de 36 tone
de 38 tone

Nivelurile aplicabile in anul fical 2017
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu
Alte sisteme de
sistem de suspensie
suspensie pentru
pneumatică sau
axele motoare
chivalentele
erecunoscute

O
O
O

O
O

Nivelurile aplicabile in anul fical2018
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu
Alte sisteme
sistem de suspensie
de suspensie
pneumatică sau
pentru axele
echivalentele
motoare
recunoscute

O
O
O

O
O

60
137
320
414
747
747

60
137
320
414
747
1.310
1.310

64
147
344
445
803
803

64
147
344
445
803
1.408
1.408

128
299
491
721
871
1.429
1.984
1.984
1.984

299
491
721
871
1.429
1.984
3.012
3.012
3.012

138
321
528
775
936
1.537
2.133
2.133
2.133

321
528
775
936
1.537
2.133
3.239
3.239
3.239

m. 2+3

axe
l. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3. Masa de cel putin 40 tone

1.579
2.197
2.197

2.197
2.986
2.966

1.698
2.363
2.363

2.363
3.211
3.211

IV. 3+2 axe
1. Masa de cel
2. Masa de cel
3. Masa de cel
4. Masa de cel

1.395
l.937
2.679
2.679

1.937
2.679
3.963
3.963

1.500
2.083
2.881
2.881

2.083
2.881
4.262
4.262

V. 3+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

794
960

960
1.434

853
1.032

1.032
1.542

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

1.434
1.434

2.283
2.283

1.542
1.542

2.454
2.454

puţin
puţin
putin
puţin

36
38
40
44

tone, dar mai mică de 38 tone
tone, dar mai mică de 40 tone
tone, dar mai mică de 44 tone
tone

Remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinaţie de autovehicule
ArtA 70 alin.(7)

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
APLICABILE IN ANUL
FISCAL2017

NIVELURILE
APLICABILE IN ANUL
FISCAL 2018

Impozit
-lei -

Impozit
- lei-

9
34
52
64

9
34
52
64

Mijloace de transport pe apa
ArtA70.alin.(8)
I.Luntre, barci fara motor, folosi te pentru pescuit si uz personal
2.Barci fara motor folosite in alte scopuri

21
56

21
56

3.Barci cu motor

210

210

4.Nave de sport si agreement*)
5.Scutere de apa

550

550

210

210

X

X

a)Pana la 500 CP inclusiv
b)Peste 500 CP, dar nu peste 2000 CP inclusiv

559
909

559
909

c)Peste 2000 CP,dar nu peste 4000 CPinclusiv

1.398

1.398

d)Peste 4.000 CP
8.Vapoare pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta
9.Ceamuri, slepuri si barje tluviale:

2.237
182

2.237
182

X
182

X
182

280
490

280
490

6.Remorchere si impingatoare:

a)Cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 de tone inclusiv
b)Cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 de tone si pana la
3.000 tone
c)Cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 de tone

CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELffiERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR
NIVELURILE APLICABILE IN
ANUL FISCAL 2017

NIVELURILE APLICABILE IN
ANUL FISCAL 2018

Taxa, in lei

Taxa, in lei

2,5

5

b)intre 151 mp si 250 mp inlusiv

3

6

c)intre 251 mp si 500 mp inclusiv

3,5

7

d)intre 501 mp si 750 mp inclusiv

4,5

9

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă
rurală - Art.474 alin.{l) şi alin. (2)
Suprafata pentru eliberarea certificatului de urbanism

a) pana la 150 mp inclusiv

e)intre 751 mp si 1.000 mp inclusiv
f)peste 1.000 mp
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia
de urbanism, amenajarea teritoriului,de catre primari sau de
structurile de specialitate din cadrul consiliul judetean - Art.474
alin.(4)

6
7+0,005 lei/mp pentru fiecare mp care
depaseste 1.000 mp

15

13
13+0,005 lei/mp pentru fiecare mp care
depaseste 1.000 mp

15

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de
foraje sau excavari - ArtA74.alin.(10)
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
panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor - ArtA74.alin.(14)
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de
racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare,
gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiuziune prin
cablu - ArtA74 alin.(15)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si
adresa - ArtA74 alin.(l6)
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare ArtA75alin.(1)
Taxa pentru eliberarea ATESTATULUI de producator, respectiv
pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din
sectorul agricol- Art.475 alin.(2)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizatiei privind
desfăşurarea activitaţilor înregistrate în grupele CAEN 561 Restaurante, 563- Baruri şi alte activităţi de servi re a băuturilor şi
932 - Alte activităţi recreative şi distractive - ArtA75 alin.(3)

3 lei
pentru fiecare mp
afectat
6 lei
pentru fiecare mp de suprafata ocupata
de constructie

3 lei
pentru fiecare mp
afectat
8 lei
pentru fiecare mp de suprafata ocupata de
constructie

100 lei
pentru fiecare racord

150 lei
pentru fiecare racord

5 lei

9 lei

17 lei

20 lei

25 lei
15 lei
Pentru o suprafaţă de până la 500 mp
inclusiv
1000 lei
Pentru o suprafaţă mai mare de 500
mp
2000 lei

25 lei
15 lei
Pentru o suprafaţă de până la 500 mp inclusiv
1000 lei
Pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp
2000 lei

CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE
RECLAMA SI PUBLICITATE
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate ArtA 78alin.(2)
a)in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o
activitate economica
b)in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru
reclama si publicitate

Nivelurile aplicabile
in anul fiscal 2017
- lei/rnp sau fractiune de mp 25
20

Nivelurile aplicabile
in anul fiscal2018
- lei/mp sau fractiune de mp 30
25

CAPITOLUL IX - ALTE TAXE LOCALE
Art.486 alin.(.l)
Taxa pentru depozitarea de materiale pe domeniul public
ArtA86 alin.(4)
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale
administrativă
ArtA86 alin.(5)
Eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe
alte asemenea planuri, detinute de consiliul local

.

15 lei/zi/mp

15Iei/zi/mp

500 lei

500 lei

16lei

16 lei

CAPITOLUL XIII - SANCTIUNI
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art.493 alin.(3)
Nivelurile actualizate
Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a) se sanctioneaza cu amenda
pentru anul 2017
70 -279
Contraventia prevazuta la alin.(2) lit b) se sanctioneaza cu
279-696
amenda
Art.493 alin.( 4)
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea,
vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a
325 -1.578
biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie se se
sanctioneaza cu amenda
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR
Art.493 alin.(5)
Nivelurile actualizate
Contraventia prevazuta la alin.2Iit.(a) se sanctioneaza cu amenda
pentru anul 2017

Contraventia prevazuta la lit.b) se sanctioneaza cu amenda
Art.294 alin.( 4)
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea,
vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a
biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie se se
sanctioneaza cu amenda

Nivelurile
pentru anul 2018
70 -279
279-696

325 -1.578

JURIDICE

280 - 1.116
1116- 2784

Nivelurile pentru anul20181imitele
minime şi maxime ale amenzilor prevăzute
la alin.(3) şi (4) se majorează cu 300%
280-1116
1116 - 2784

1.300- 6.312

1.300- 6.312

