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Privind  aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2008 

 
 
 
Consiliul local al comunei Casin; 
• Avand in vedere Raportul de specialitate al operatorului de rol al Consiliului local, 

nr. 3209/2007; 
• In baza Legii nr. 571/23-12-2003 privind Codul Fiscal,  H.G. nr.44/2004 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, H.G. nr.84/2005 
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, Legea nr. 343/01.08.2006 privind modificarea si 
completarea Legii 571/23.12.2003, H.G. nr. 1086/25.08.2006 privind aprobarea 
nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport, privind Lgea nr. 247/2005, 
privind reforma in domeniile proprietaii si justitiei , precum si unele masuri 
adiacente, H.G. nr.797/2005 si H.G. nr. 1861/2006, privind aprobarea nivelurilor 
pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora; 

• Avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare, buget-finante, administrarea 
domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, protectia 
mediului, servicii si comert; 

• In baza art. 36, alin.4, lit.c si 46, din Legea nr.215/2001, privind administratia 
publica locala republicata: 

 
 
 
 

HOTARASTE: 
 
 

                 
Capitolul I impozitul si taxa pe cladiri 

Reguli generale 
 

Art. 1. (1) Orice persoana care are in proprietate o cladire datoreaza anual 
impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care in  prezentul titlu se prevede diferit. 



  (2) Impozitul prevazut la aliniatul (1), denumit in continuare impozit pe cladiri, 
precum si taxa pe cladiri prevazuta la alin. (3) se datoreza catre bugetul local al 
comunei Casin. 
  (3) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a comunei Casin, 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 administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare 
impozitului pe cladiri. 
(4) In cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe 
persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru 
spatiile situate in partea din cladire aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot 
stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun 
datoreaza o parte egala din impozitul pentru cladirea respectiva. 
Scutiri : 
 

Art.2 Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit, prin efectul legii, sunt, 
dupa cum urmeaza : 

 
1. Cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrativ teritoriale sau a 

oricaror institutii publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru 
activitati economice; 

2. Cladirile care potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura 
sau arhiologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de 
proprietatae sau de administrare, cu exceptia incaperilor care sunt folosite 
pentru activitati economice;  

3. Cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult, apartinand cultelor 
religioase recunoscute oficial in Romania si  componentelor locale acestora , cu 
exceptia incaperilor  care sunt folosite pentru activitati economice. Cultele 
religioase recunoscute de lege sunt : Biserica Ortodoxa Romana, Biserica 
Romano-Catolica, Biserica Greco-Catolica, Biserica Reformata, Biserica 
Evanghelica Lutherana de confesiune Augustana, Biserica Evanghelica 
Lutherana Sinodo-Presbiteriala, Biserica Unitariana, Biserica Armeana, Cultul 
Crestin de Rit Vechi, Biserica Crestina Baptista, Cultul Penticostal, Biserica 
Crestina Adventista de Ziua  a Saptea, Cultul Crestin dupa Evanghelie, Biserica 
Evanghelica Romana, Cultul Musulman, Cultul Mozaic, Organizatia Religioasa 
Martorii lui Iehova. 

4. Cladirile  care constituie patrimoniul institutiilor si institutiilor de invatamant,  
de stat, confesional sau particular, autorizate  sa functioneze provizoriu ori 
acreditate cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice; 

5. Cladirile unitatilor sanitare  publice cu exceptia incaperilor care sunt folosite 
pentru activitati economice;  

6. Cladirile  care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si 
nuclearo - electrice, statiilor si posturilor de transformare precum si statiilor de 
conexiuni ; 



7.  Cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei 
Autonome « Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat » cu exceptia 
incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice ; 

8. Cladirile  funerare din cimitire si crematorii ; 
9. Cladirile  din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii ; 
10.  Cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, privind regimul 

juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 
decembrie 1989, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;  

11.  Cladirile care constituie Patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia 
incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;  

12.  Cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6 ) din O.U.G. nr. 94/2000, privind 
retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din 
Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

13.  Cladirile restituite potrivit art. 1 alin. 5 din O.U.G. nr. 83/1999, privind 
restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor 
apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata ; 

14.  Cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, 
hidrometeorologice, oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la 
apararea impotriva inundatiilor precum si cladirile din porturi si cele afectate 
canalelor navigabile si statiilor de pompare aferente canalelor cu exceptia 
incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice;  

15. Cladirile care prin natura lor fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, 
diguri, baraje si tuneluri si care sunt utilizate pentru exploatarea acestor 
constructii, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati 
economice;  

16. Constructiile speciale situate in subteran indiferent de folosinta acestora si 
turnurile de extractie ; 

17.  Cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri 
pentru furaje, silozuri si / sau patule pentru depozitarea si conservarea 
cerealelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati 
economice;  

18.  Cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ teritoriale 
in lipsa de mostenitori legali sau testamentari ; 

19.  Cladirile utilizate pentru activitati social umanitare, de catre asociatii fundatii 
si culte potrivit hotararii consiliului local 

  (2) Nu intra sub incidenta impozitului pe cladiri constructiile care nu au elementele 
constitutive ale unei cladiri. 
  (3) Scutirea de impozit prevazuta la alin. (1)  pct. 10-13 se aplica pe durata pentru care 
proprietarul este obligat sa mentina  afectatiunea de interes public. 

 
Calculul impozitului pentru persoanele fizice 
 
                 Art.3.  (1) In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri  se calculeaza 
prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii. 



  (2) In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea 
valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul prevazut in anexa 1  valoarea 
impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului cladirii respective.  
  (3) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea 
suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimate in matri patrati, cu valoarea 
impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp. din  anexa nr.1.  
  (4) Suprafata construita desfasutata 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 suprafelele scarilor si teraselor neacoperite. 
  (5) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in 
care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate  conform alin. (3) cu 
coeficientul de corectie corespunzator, 0,95 satul Casin care este incadrat in zona D, 
rang 4 si 0,90 satul Curita care este incadrat in Zona D , rang 5. 
  (6) Valoarea  impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor alin.  
(1) – (5), se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum urmeaza: 

a) cu 20% pentru cladirea care are o vechime de peste 50 ani, la data de 1 
ianuarie a anului fiscal de referinta; 

b) cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 ani si 50 ani 
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. 

  (7) In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita 
depaseste 150 mp., valoarea impozabila a acesteia,.determinata in urma aplicarii 
prevederilor alin (1) – (6), se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 mp. sau 
fractiune din acestia. 
  (8) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, 
modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminarii 
se actualizeaza astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care au fost terminate 
aceste ultime lucrari. 

(9) 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 1,20. 

 
Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe 
cladiri: 
 
Art. 4. (1) Daca o persoana are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate 

ca locuinta, care nu sunt inchiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri se majoreaza 
dupa cum urmeaza : 
a) cu 15% pentru prima cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu; 
b) cu 50% pentru cea de a doua cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu; 
c) cu 75% pentru cea de a treia cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu; 
d) cu 100% pentru cea de a patra cladire si urmatoarele, in afara celei de la adresa de 

domiciliu. 



  (2) Nu intra sub incidenta alin (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri 
dobandite prin succesiune legala. 

(3)  In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de 
domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au 
fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.  

(4) Persoanele fizice prevazute la alin (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala 
la compartimentul de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza 
carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale 
acestora. 
 

 
Calculul impozitului datorat de persoanele juridice : 
 

               Art.5. (1) In cazul persoanelor juridice impozitul pe cladiri  se calculeaza prin 
aplicarea cotei de 1,50 % asupra valorii de inventar a cladirilor. 
  (2) Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, 
inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale in 
vigoare. 
  (3) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstructie, consolidare, 
modernizare, modificare sau extindere, de catre locatar, din punct de vedere fiscal, 
acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru 
depunerea unei noi declaratii fiscale, in termen de 30 de zile de la data terminarii 
lucrarilor respective. 
  (4) In cazul unei cladiri care a fost reevaluata, conform reglementarilor contabile, 
valoarea impozabila a cladirii este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii, 
inregistrata ca atare in contabilitatea proprietarului – persoana juridica.   
 (5) In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 
de referint, cota impozitului pe cladiri este de  5% si se aplica la valoarea de inventar a 
cladirii, inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care 
s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit 
legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin.1.  
  (6) Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o persoana  juridica 
aflata in functiune, in rezerva sau in conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata 
integral pe calea amortizarii. 
  (7) In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe 
intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli : 
a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar; 
b)  valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe cladiri este valoarea 
din contract a cladirii, asa cum este ea inregistrata in contabilitatea locatorului sau a 
locatarului, conform prevederilor legale in vigoare ; 
c)   in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la 

scadenta, impozitul pe cladiri este datorat de locator. 
 
   Dobandirea, instrainarea si modificarea cladirilor 
 



 Art. 6. (1) In cazul unei  cladiri care a fost dobandita sau construita de o persoana 
in cursul anului, impozitul pe cladire se datoreaza de catre persoana respectiva cu 
incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost dobandita sau 
construita. 
  (2) In cazul unei cladiri care  a fost instrainata, demolata sau distrusa, dupa caz, in 
cursul anului, impozitul pe cladire inceteaza a se mai datora de persoana respectiva cu 
incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost instrainata, 
demolata sau distrusa. 
  (3) In cazurile prevazute la alin. (1) sau (2), impozitul pe cladiri se recalculeaza pentru 
a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane. 

(4) In cazul extinderii, imbunatatirii, distrugerii partiale sau al altor modificari aduse 
unei cladiri  existente, impozitul pe cladire se reclaculeaza  incepand cu data de intai a 
lunii urmatoare celei in care a fost finalizata modificarea. 

(5) Orice persoana care dobandeste, construieste sau instraineaza o cladire are 
obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate a unitatii 
administratiei publice locale in a carei raza de competenta se afla cladirea, in termen de 
30 de zile de la data dobandirii, instrainarii sau construirii.  

(6) Orice persoana care extinde, imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in 
alt mod o cladire existenta are obligatia sa depuna o declaratie in acest sensla 
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice localein termen de 30 
de zile de la data la care s-a produs acesteb modificari. 
  (7) Instrainarea unei cladiri, prin oricare din modalitatile prevazute de lege, nu poate fi 
efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra cladirii respective nu are 
stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, 
cuvenite bugetului local al unitatii administrativ – teritoriale unde este amplasata 
cladirea sau al celei unde isi are domiciliu fiscal contribuabilul in cauza, cu termene ede 
plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. 
Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de 
compartimentul de specialitate al  autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin 
care se instraineaza  cladiri cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de 
drept. 
 
 
 
 
Plata impozitului  
 
 Art. 7. (1) impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele 
de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 
  (2) 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 acorda o bonificatie 
de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. 
  (3) Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local da 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 contribuabiliul detine in proprietate mai multe cladiri 



amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la 
impozitul pe cladiri cumulat. 
 
 
Capitolul II Impozitul si taxa pe teren  
 
Reguli generale 
 
         Art.8. (1) Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza 
pentru acesta un impozit annual, exceptand cazurile in care in prezentu titlu se prevede 
altfel. 
  (2) Impozitul prevazut la alin (1), denumit in continuare impozit pe teren, precum si 
taxa pe teren prevazuta la alin (3) se datoreaza catre bugetul local al comunei, al 
orasului sau al municipiului in care este amplasat terenul.  
(3) Pentru terenurile  proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor 
administrativ – teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, 
se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, 
titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii     similare 
impozitului pe teren.  
(4) In cazul terenului care este detinut  in comun a doua sau mai multe persoane, fiecare 
proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata in proprietatea sa. In cazul in 
care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in 
comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv.  
 
Scutiri : 
 

Art.9. Impozitul pe teren nu se datoreaza pentru : 
1. Terenul, aferent unei cladiri pentru suprafata de teren care este acoperita de o 
cladire; 
2. Orice teren al unui cult religios recunoscut de lege si al unei unitati locale a 
acestuia cu personalitate juridica; 
3.Orice teren al unui cimitir, crematoriu; 
4.Orice teren al unei institutii de invatamant preuniversitatr si universitar autorizata 
provizoriu sau acreditata; 
5. Orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in 
patrimoniu autoritatilor locale; 
6. Orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica, cu exceptia 
suprafetelor  folosite pentru activitati economice; 
7. Orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrativ teritoriale sau a altor 
institutii publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii 
de proprietari, exceptand suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice ; 
8.Orice teren degradat s-au poluat inclus in perimetrul de ameliorare  pentru 
perioada cat dureaza ameliorarea acestuia; 
9.Terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii, pentru 
agricultura sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, cele folosite pentru 



activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea apelor, 
hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele folosite 
ca zona de protectie definite in lege, precum si terenurile utilizate pentru exploatarile 
din subsol incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local in masura in care nu 
afecteaza folosirea suprafetei solului, 
10. Terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de  de navigatie, terenurile 
aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile inclusiv ecuzele si statiile de 
pompare aferente acestora precum si terenurile aferente lucrarilor de imbunatatiri 
funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de oficiul 
judetean de cadastru si publicitate imobiliara; 
11.Terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice potrivit legii ; 
12.Terenurile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ teritoriale, 
in lipsa de mostenitori legali sau testamentari, 
Terenurile aferente cladirilor prevazute la punctul 6 si 7 ale art.2 din H.C.L. Casin. 

 
 
 
 
Calculul impozitului 
   
  Art. 10. (1) Impozitul pe teren  se stabileste luand in calcul  numarul de metri 
patrati de teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de 
folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local. 
  (2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la 
categorie de folosinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin 
inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare cu suma corespunzatoare prevazuta 
in anexa  6. 
  (3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta 
categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul pe teren se 
stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, esprimata in hectare cu suma 
corespunzatoare prevazuta la alin (4), iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de 
corectie corespunzator prevazut la alin. 5. 
  (4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin (3), se folosesc sumele din 
anexa 6.1. 
  (5) Suma stabilita conform alin (4)  se inmulteste cu coeficientul de corectie 
corespunzator , 1,10 satul Casin care este incadrat in zona D, rang 4 si 1,00 satul Curita 
care este incadrat in Zona D , rang 5. 
  (6) Ca exceptie  de la prevederile alin (2), 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 
prevederilor alin (3) – (5) numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii: 
a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate agricultura; 
b) au inregistrata in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului 

de activitate prevazut la lit a). 



(7) In caz contrar, impozitul pe terenul situat in intravilanul unitatii administrativ-
teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculeaza conform alin (2). 

(8) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul /taxa pe teren se stabileste prin 
inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in 
anexa  nr. 7, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator alin. 2. 
(9) In cazul impozitului / taxei pe terenurile situate in extravilan, satul Casin are un 
coeficient de corectie de 0.95, iar satul Curita are un coeficient de corectie de 0.90. 
 (10) Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a 
titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de 
folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta sub 
semnatura proprie a capului de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major 
al gospodariei, potrivit normelor prevazute la art. 293, sub sanctiunea nulitatii. 
  (11)Atat in cazul cladirilor cat si a terenurilor, daca se constata diferente intre 
suprafetele  inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile 
executate in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, 
republicata, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care 
corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru. Datele rezultate din 
lucrarile tehnice de cadastru se inscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum 
si in cartea funciara, iar modificarea sarcinilor fiscale opereaza incepand cu data de intai 
a lunii urmatoare celei in care se inregistreaza la compartimentul de specialitate, 
lucrarea respectiva, ca anexa la declaratia fiscala. 
 
Dobandiri si transferuri de teren , precum si alte modificari aduse terenului 
 
Art.11. (1) Pentru un teren dobandit de o persoana  in cursul unui an, impozitul pe teren  
se datoreaza  de la data de intai a lunii urmatoare celei in care terenul a fost dobandit. 
  (2) Pentru orice operatiune juridica  efectuata de o persoana  in cursul unui an , care 
are ca efect  transferul dreptului de proprietate asupra unui teren , persoana inceteaza a 
mai datora impozit pe teren  incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care a fost 
efectuat transferul dreptului de proprietatea asupra terenului.  
(3) In cazurile prevazute la alin (1) sau (2), impozitul pe teren  se recalculeaza pentru a 
reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei persoane. 
 (4) Daca incadrarea terenului in functie de pozitie si categorie de folosinta se modifica 
in cursul unui an  sau in cursul anului intervine  un eveniment  care modifica impozitul 
datorat pe teren, impozitul datorat se modifica incepand cu data de intai a lunii 
urmatoare celei in care a intervenit modificarea. 
  (5) Daca in cursul anului se modifica rangul unei localitati, impozitul; pe teren se 
modifica pentru intregul teren situat in intravilan corespunzator noii incadrari a 
localitatii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit 
aceasta modificare. 
  (6) Orice persoana care dobandeste teren  are obligatia de a depune o declaratie 
privind achizitia terenului la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei 
publice locale in termen de 30 de zile, inclusiv care urmeaza dupa data achizitiei.  
(7) Instrainarea unui teren, prin oricare din modalitatile prevazute de lege, nu poate fi 
efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are 



stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, 
cuvenite bugetului local al unitatii administrativ – teritoriale unde este amplasat terenul 
sau al celei unde isi are domiciliu fiscal contribuabilul in cauza, cu termene de plata 
scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. 
Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de 
compartimentul de specialitate al  autoritatilor administratiei publice locale. Actele prin 
care se instraineaza  terenuri cu incalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de 
drept. 
(8) Orice persoana care modifica folosinta terenului are obligatia de a depune o 
declaratie privind modificarea folosintei acestuia la compartimentul de specialitate al 
autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 zile, inclusiv, care urmeaza dupa 
data modificarii folosintei. 
 
Plata impozitului 
 
Art. 12. (1) impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele 
de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 
  (2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre 
contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 
pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. 
  (3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local da 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 contribuabiliul detine in proprietate mai multe terenuri 
amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la 
impozitul pe teren cumulat. 
 
 
Capitolul III  Impozitul pe mijlocul de transport 
 
Reguli generale 
 

Art.13. (1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care 
trebuie inmatriculat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de 
transport, cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel . 
  (2) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit impozit pe mijlocul de transport, se 
plateste la bugetul local al unitatii administrativ – teritoriale unde persoana isi are 
domiciliul, sediul sau punctul de lucru , dupa caz. 
(3) In cazul ubui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing 
financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza 
de catre locatar.  
(4)  In cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la 
scadenta, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator. 
 
 
Scutiri : 



 
          Art. 14. Impozitul pe  mijlocul de transport nu se aplica pentru: 

1. Autoturismele, motocicletele cu atas si mototriciclurile care apartin persoanelor 
cu handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora; 

2. Mijloacele de transport ale institutiilor publice;  
3. Mijloacele de transport ale persoanelor juridice care sunt utilizate pentru servicii 

de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul 
de pasageri in afara unei localitati, daca tariful dee transport este stabilit in 
conditii de transport public ; 

4. Vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare. 
 
Calculul impozitului 
 
        Art. 15. (1) Impozitul asupra mijlocului de transport se calculeaza in functie de 
tipul mijlocului de transport, conform celor prevazute in prezentul capitol. 
  (2) Impozitul pe  mijloacele de transport se calculeaza in functie de capacitatea 
cilindrica a motorului,  prin inmultirea  fiecarei grupe de 200 cm sau fractiune din 
aceasta, cu suma corespunzatoare din anexa nr.2 la prezenta hotarare. 
  (3) In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul 
pentru motocicletele, motoretele si scuterele respective. 
 
Dobandiri si transferuri ale mijloacelor de transport 
 

Art.16. (1) In cazul unui nmijloc de transport dobandit de o persoana in cursul 
unui an , impozitul asupra mijlocului de transport se datoreaza de persoana de la data de 
intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit. 
  (2) In cazul unui mijloc de transport care este instrainat de o persoana in cursul unui an 
sau este radiat din evidenta fiscala a compartimentului de specialitate al autoritatii de 
administratie publica locala, impozitul asupra mijlocului de transport inceteaza sa se 
mai datoreze de acea persoana incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care 
mijlocul de transport a fost instrainat sau radiat din evidenta fiscala. 
   (3) In cazurile prevazute la alin (1) sau (2), impozitul pe mijlocul de transport  se 
recalculeaza pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica acelei 
persoane. 
  (4) Orice persoana care dobandeste/instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba 
domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depuna o declaratie fiscala  cu 
privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al administratiei 
publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in 
termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita. 
(5) Instrainarea unui mijloc de transport, prin oricare din modalitatile prevazute de lege, 
nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de 
transport respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor 
fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ – teritoriale 
unde este amplasat terenul sau al celei unde isi are domiciliu fiscal contribuabilul in 
cauza, cu termene ede plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care 



are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul 
fiscal emis de compartimentul de specialitate al  autoritatilor administratiei publice 
locale. Actele prin care se instraineaza  mijlocul de transport cu incalcarea prevederilor 
prezentului alineat sunt nule de drept. 
  
 
 
Plata taxei 
 

Art. 17. (1) impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate 
egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 
  (2) 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, se acorda 
o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local. 
  (3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local da 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 contribuabiliul 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. 
 
 Capitolul IV  Taxe pentru eliberarea  certificatelor, avizelor, autorizatiilor de 
construire si a autorizatiilor pentru a desfassura o activitate economica si a altor 
autorizatii similare 
 

         Art.18. (1) Orice persoana  care trebuie sa obtina un certificat, aviz sau o alta 
autorizatie prevazuta in prezentul capitol, trebuie sa plateasca taxa mentionata in acest 
capitol la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale 
inainte de a I se elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesara. 

          (2)Pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor de orice fel, contribuabilii 
datoreaza taxe diferentiate, conform Anexei nr.4 la prezenta hotarare.  

               Art.19. Taxele pentru folosirea locurilor de desfacere  se stabilesc conform Anexei 
nr.3 la prezenta hotarare. 
      Art.20. Taxele pentru inmatricularea autovehicolelor si remorcilor  se stabilesc 
conform Anexei nr. 5 la prezenta hotarare. 
 
 
Capitolul  V Impozitul pe spectacole  
 
          Art.21. (1)Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie 
sportiva, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva  are obligatia de a plati 
impozit pe spectacole. Cota de impozit se stabileste la suma incasata din vanzarea 
biletelor de intrare si abonamentelor si se determina dupa cum urmeaza : 



- 2% in cazul unui spectacol de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau 
alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de 
circ sau orice competitie sportiva. 
- 5% in cazul altei manifestari artistice, decat cele enumerate mai sus.   
- In cazul unei manifestari artistice sau unei activitati distractive care are loc intr-o 

videoteca sau discoteca, impozitul pe spectacole se calculeaza pe baza suprafetei 
incintei. In cazul videotecilor suma este de   0.5 lei/mp/zi si in cazul discotecilor 
suma este de  1 leu/mp/zi.  

  (2) Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15, inclusiv, a lunii 
urmatoare celei in care a avut loc spectacolul. 
  (3) Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o 
declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, 
pana la data stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe spectacole.  
 
 
 
 
  Capitolul VI  Taxe speciale 
 
Art. 22. (1) Pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul 
persoanelor fizice si juridice, se instituie taxe speciale. 
  (2) Taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care 
beneficiaza de serviciile oferite de institutia/serviciul public de interes local, potrivit 
regulamentului de organizare si functionare a acesteia/acestuia, sau la cele care sunt 
obligate, potrivit legii, sa efectueze prestatii ce intra in sfera de activitate a acestui tip de 
servicii. 

(3) Nu  se pot institui taxe speciale concesionarilor din sectorul utilitatilor publice 
(gaze naturale, apa, energie electrica), pentru existenta pe domeniul public/privat al 
unitatilor administrativ teritoriale a retelelor de apa, de transport si distributie a energiei 
electrice si a gazelor naturale. 

 
Capitolul VII Alte taxe locale 
 
Art. 23. Consiliul local stabileste taxa anuala in suma de 34 lei pentru fiecare din 
urmatoarele vehicule lente: 

1. autocositoare; 
2. autoexcavator (excavator pe autosasiu) 
3. autogreder sau autogreper; 
4. buldozer pe pneuri; 
5. compactor autopropulsat; 
6. excavator cu racleti pentru sapat santuri, escavator cu motor pentru spalat santuri sau excavator 

pe pneuri; 
7. freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat; 
8. freza rutiera; 
9. incarcator cu o cupa pe pneuri; 
10. instalatie autopropulsata de sortare-concasare;  
11. macara cu greifer; 
12. macara mobila pe pneuri; 



13. macara turn autopropulsata; 
14. masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele: lucrari de terasamente, constructia si 

intretinerea drumurilor, decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri,finisarea drumurilor, 
forat, turnarea asfaltului, inlaturarea zapezii; 

15. sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemne; 
16. tractor pe pneuri; 
17. troliu autopropulsat; 
18. utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor; 
19. vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa; 
20. vehicul pentru macinat si compactat deseuri; 
21. vehicul pentru marcarea  drumurilor; 
22. vehicul pentru taiat si compactat deseuri 

 
Capitolul VIII Facilitati comune 
 
Facilitati pentru persoanele fizice : 
 

Art.24. (1) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, si impozitul  pe mijlocul de 
transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor precum si taxele 
prevazute la art. 22 si art. 23 nu se aplica pentru : 

a. veterani de razboi; 
b. persoane fizice prevazute la art. 1 al Decretului lege nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori 
constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si 
in alte legi. 
(2) Persoanele prevazute la art. 3 alin (1) lit. b) si art. 4 alin (1) din Legea recunostintei 
fata de eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din 
decembrie 1989 nr. 341/2004 nu datoreaza : 
  a) impozitul pe cladri pentru locuinta situata la adresa de domiciliu; 
      b) impozitul pe teren aferent cladirii prevazute la lit. a) ; 
      c) impozitul pe mijloacele de transport aferenta unui singur autoturism hycomat sau 
a unui mototriciclu. 
3. Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren nu se aplica vaduvelor de razboi si 
vaduvelor veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit. 
4. Impozitul pe cladiri, pe teren, taxa pentru eliberarea  unei autorizatii pentru 
desfasurarea unei activitati economice  nu se datoreaza de catre persoanele cu handicap 
grav sau accentuat si persoanele  incadrate in gradul I de invaliditate. 
5. Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se aplica doar cladirii  folosite ca domiciliu 
de catre persoanele prevazute la alin.1,2,3 sau 4. 

5. Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii 
utilizate ca domiciliu de persoanele fizice  prevazute la alin. 1,2,3 sau 4. 

7. Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se aplica doar pentru un 
singur mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevazute la alin. 1 si 2. 
 
Facilitati pentru persoanele juridice : 
 



Art.25. (1) Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe  mijloacelor de 
transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte 
taxe locale precizate la art. 22 si art.23 nu se aplica pentru : 

a) oricarei institutii sau unitati care functioneaza sub coordonarea Ministerului 
Educatiei, Cercetarii si Tineretului, cu exceptia incintelor folosite pentru 
activitati economice ; 

b) fundatiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a intretine, 
dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni 
cu caracter umanitar, social si cultural ; 

c) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in 
unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, 
asistenta, ocrotire, activitati de recuperare si reinsertie sociala pentru copil, 
familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte 
persoane aflate in dificultate, in conditiile legii. 

  (2) Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren se reduc cu 50% pentru acele cladiri si 
terenul aferent detinut de persoane juridice, care sunt utilizate exclusiv pentru prestarea 
de servicii turistice pe o perioada de maximum 5 luni pe dutata unui an calendaristic. 
  (3) Impozitul pe cladiri se reduce cu 50% pentru cladirile nou construite detinute de 
cooperatiile de consum sau mestesugaresti, dar numai pentru primii 5 ani de la data 
achizitiei cladirii. 

(5) Nu se datoreaza impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia 
Nationala a Padurilor – Romsilva, cu exceptia celor folosite in scop economic.  

 
Capitolul IX Alte dispozitii comune 
 
Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale 
 

Art. 26. Nivelul impozitelor si taxelor locale prevazute in prezenta hotarare poate 
fi majorat anual cu pana la 20% de consiliile locale cu exceptia  taxelor prevazute 
pentru mijloacele de transport marfa cu masa total a autorizata de peste 12 tone si 
combinatiile de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfa 
cu masa total a autorizata de peste 12 tone. 
 
 Accesul la informatii privind impozitele si taxele locale 
 

Art. 27. Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura 
accesul gratuit la informatii privind impozitele si taxele locale. 

 
Capitolul X Sanctini 
 
 Art. 28. (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea 
disciplinara, contraventionala sau penala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare. 
   (2) Constituie contraventie urmatoarele fapte : 
a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 6 alin (5) si 

(6), art. 11 alin. (6), (7), (8), art. 16 alin. (4), art. 21 alin. (3), art. 26. 



b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 6 alin (5) si (6), art.11 alin. 
(6), (7), (8), art.16 alin. (4), art.21 alin. (3) 

c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. 7, art. 11 alin. 7, art. 16 alin. 5, referitoare la 
instrainarea, inregistrarea/redierea bunurilor impozabile, precum si comunicarea 
actelor translative ale dreptului de proprietate ; 

d) refuzul de a furniza informatii sau documente de natura celor prevazute la art. 28 
precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora. 

  (3) Contraventia prevazuta la alin (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 50 lei la 
200 lei, iar cele de la alin (2), lit b) si d), cu amenda de la 200 lei la 500 lei. 
(4)  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 sanctiuoneaza cu amenda de la 23 lei la 1.130 lei. 
 (5)Constatarea contraventiilor su aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si 
persoane imputernicite in cadrul compartimentelor de specialitate ale autoritatii 
administratiei publice locale. 
(6)  In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazule 

la alin 3. si 4 se majoreaza cu 300%: 
- contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei 

la 800 lei, iar cele de la litera. b)-d) cu amenda de la 800 de lei la 2.000 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 sanctiuoneaza cu amenda de la 920 lei la 4.520 lei. 

       Art.29. In vederea clarificarii si stabilirii reale a situatiei fiscale a 
contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice 
locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevanta fiscala sau 
pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupa caz, iar 
notarii, avocatii, executorii judecatoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile 
publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere si inmatriculare a 
vehiculelor, verviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor simple, 
serviciile publice comunitare de eviodenta a persoanelor, precum si orice alta entitate 
care detine informatii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupa 
caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil, au obligatia furnizarii acestora fara 
plata 
              Art.30.  Prezenta hotarare intra in vigoare  incepand cu data de 1 ianuarie 
2007. 

    Art. 31. Prezenta hotarare se comunica primarului, Prefectului judetului Bacau 
in termen de 10 zile de la adoptare, precum si compartimentului buget-finante- venituri.   

    Art.32. Compartimentul  buget – finante - venituri va duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
 
 
 
Presedinte de sedinta,                                                             Contrasemneaza, 
                                                                                                 Secretar comuna 
                                                                                                Monica Popescu 



 
ROMANIA                                                                           Anexa nr. 1 
JUD. BACAU                                                                       Hotararea nr. ____ 
COMUNA CASIN                                                                Din 21.05.2007 
CONSILIUL LOCAL                                       
 
 

IMPOZITUL  SI  TAXA PE CLADIRI, 
 
 

Valorilor impozabile pe metru patrat de suprafata construita desfasurata, in cazul 
persoanelor fizice 

 
 
 

Valoarea impozabila 
- lei/mp. - 

 
 
 

Tipul cladirii 
Cladire cu instalatie 
electrica, de  apa, de 

canalizare, si de 
incalzire(conditii 

cumulative)  
RON 

Cladire fara instalatie 
electrica, de  apa, de 

canalizare si de  
incalzire 

 
RON 

0 1 2 
A. Cladiri 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 ; 

 
(669) 

 
(397) 

 B. Cladiri 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 ; 

 
(182) 

 
(114) 

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 ; 

 
(114) 

 
(102) 

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 ; 

 
(68) 

 
(45) 



E. in cazul contribuabilului care detine la 
aceeasi adresa incaperi amplasate la 
subsol, la demisol si/sau mansarda, 
utilizate ca 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 

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. 

50% din suma care  
s-ar aplica cladirii 

50% din suma care 
s-ar aplica cladirii 
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IMPOZITELE PE  MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 
 

A.I. Pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica :  
 

 
Tipuri de autovehicule 

Suma in lei, pentru fiecare 
grupa de 200 cmc sau 
fractiune din aceasta 

1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu 
capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv 

7 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 
2000 cmc inclusiv 

15 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 
2600 cmc inclusiv 

30 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 
3000 cmc 

60 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 
cmc 

120 

6. Autobuze, autocare, microbuze 20 
7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de 
pana la 12 tone, inclusiv precum si autoturismele de teren 
din productia interna 

25 

8. Tractoare inmatriculate 15 
 In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru 

motocicletele, motoretele si scuterele respective. 
 
A.II. Pentru autovehicole de transport marfa cu masa totala maxima autorizata 

de peste 12 tone : 
 
Numarul axelor si masa totala                                                 Taxa (ron/an/autovehicul) 
maxima autorizata ( in tone)                          ____________________________________ 
                                                                                         Vehicule  cu   sistem de                       Vehicule  
                                                                                        suspensie pneumatica sau                   cu alt sistem 
                                                                                         un echivalent recunoscut                    de suspensie                                         



  
1. Vehicule cu doua axe 
 

 
x 

 
x 

1. Masa peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t    100 110 
2. Masa peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t      110 218 
3. Masa peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t      218 307 
4.  Masa peste 15 t,              307 694 

 
2.Vehicule cu trei axe: 

 

 
x 

 
x 

1. Masa peste 15 t, dar nu mai mult de 17  t 110 137 
2. Masa peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t 137 281 
3. Masa peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t 281 365 
4. Masa peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t 365 563 
5. Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 563 874 
6. Masa peste 25 t 563 874 

    
   3.Vehicule cu patru axe 

 
 

  
x 

 
x 

a) Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 365 370 
b) Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t 370 578 
c) Masa peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t 578 917 
d) Masa peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t 917 1.361 

   e)  Masa peste 31 t 917 1.361 
         
          A.III Combinatii de autovehicule ( autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa 
cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone : 
 

Numarul axelor si masa totala                                                 Taxa (ron/an/autovehicul) 
maxima autorizata ( in tone)                          ____________________________________ 
                                                                                        Vehicule cu sistem de                                   Vehicule 
                                                                                        suspensie pneumatica sau                            cu alt sistem 
                                                                                        un echivalent recunoscut                            de suspensie 
 

 
1.Vehicule cu 2+1 axe: 

 

 
x 

 
x 

1. Masa peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t 100 110 
2.  Masa peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t 110 120 
3.  Masa peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t 120 130 
4.  Masa peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t 130 140 
5.  Masa peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t 140 190 
6. Masa peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t 190 246 
7.  Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 246 443 
8.  Masa peste 25 t 443 778 

 
2.Vehicule cu 2+2 axe: 

 

 
x 

 
x 

a) Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 120 177 
b) Masa peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t 177 291 



c) Masa peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t 291 428 
d) Masa peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t 428 517 
e) Masa peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t 517 849 
f) Masa peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t 849 1178 
g) Masa peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t 1178 1789 
h) Masa peste 36 t 1178 1789 

 
3.Vehicule cu 2+3 axe : 

 

 
x 

 
x 

a) Masa peste 36 t,dar nu mai mult de 38 t 938 1.305 
b) Masa peste 38 1.305 1.774 

 
4.Vehicule cu 3+2 axe: 

 

 
x 

 
x 

a) Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 829 1.150 
b) Masa peste 38 t,dar nu mai mult de 40 t 1.150 1.591 
c) Masa peste 40 t 1.591 2.354 

5.Vehicule cu 3+3 axe: 
 

x x 

a) Masa peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 471 570 
b) Masa peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t 570 851 
c) Masa peste 40 t 851 1.356 
 
 
 
B. Pentru remorci, semiremorci si rulote : 
 
    Masa totala maxima autorizata                               - ron/an- 
a) Pana la 1 tona inclusiv                                                   (7) 
b) Peste 1 tona dar nu mai mult 3 tone                              (24) 
c) Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone                         (37) 
d) Peste 5 tone                                                                   (46) 
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LISTA 
 

Cu taxele privind folosirea locurilor publice de desfacere pentru 
serviciile din piete, targuri de catre persoanele fizice si juridice si alte taxe stabilite de 

consiliul local 
 
 
Nr. crt          Modul de folosire a locurilor publice din           RON/ZI 
                      piete si targuri.                                          

1. Pentru vanzarea produselor de orice fel 
din vehicule sau autovehicule                           (5) 

___________________________________________________________ 
2. Pentru ocuparea suprafetelor din piete si 

targuri de fiecare mp/zi                                       (3) 
__________________________________________________________ 
    3.               Taxa pentru inchiriere tarabe                            (3) 
     
        
Taxe speciale 
 

1.            Eliberarea certificatelor fiscale                          (4) 
   2              Eliberarea adeverintelor de rol                           (2) 
   3.              Eliberarea biletelor proprietate animale            (3) 
   4.              Eliberarea cererilor de  marcat                       (2,5)  
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                                                              LISTA 

Pentru  eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor 
 
NR.                  SPECIFICATIE                                           TAXA RON/AN 
CRT.     

1. Certificat de urbanism 
Suprafata terenurilor pentru care se 
solicita  certificatul-mp 
-pana la  150 mp inclusiv                                                        (2) 
-intre 151 si 250 m.p.inclusiv                                               (2.5) 
-intre 251 si 500 m.p. inclusiv                                              (3.5) 
-intre 501 si 750 m.p.inclusiv                                                  (4) 
-intre 751 si 1.000 m.p. inclusiv                                              (5) 
-peste    1000 mp                                                               (5) +1leu m.p. pentru 

                                                                              fiecare m.p. care depaseste 1000 m.p. 
    2. Taxa pentru eliberarea autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de 

apa, canalizare,gaze termice,energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu      (9) 
    3. Taxa pentru avizarea certificatului de  urbanism si amenajarea teritorului de catre primari sau      
de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean                                   (11)                                             
    4. Taxa pentru aliberarea certificatului de nomenclatura strada si adresa              (7) 

 5. Taxa pentru eliberarea unei autorizatrii pentru desfasurarea unei activitati economice  (11) 
 

6.Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare  de functionare                                   (14) 
7. Taxa pentru eliberarea /vizarea anuala  a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie 
publica pentru comerciantii a caror activitate  se desfasoara potrivit Clasificarii activitatilor din 
economia nationala – CAEN avand codurile in clasa 5530- restaurante si 5540 – baruri, taxa este de 
1000 lei. 
8. Taxa  pentru afisaj in scop de reclama si publicitate 

a) In cazul unui afis situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica,  (23); 
b) In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate,(17) ; 

   9.    Pentru eliberarea certificatului de producator                                    (35) 
      Viza trimestriala a acestuia.                                                               (20) 
10. taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau necesara studiilor geotehnice, modificarilor 
topografice, exploastarilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol     (6) 
11. Taxa  pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de 
expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si amplasarea corpurilor si a panourilor de 
afisaj, a firmelor si reclamelor   (6).  
12. Taxa anuala pentru vehicule lente  (34) 
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TAXE  DE INMATRICULARE A 
AUTOVEHICULELOR SI REMORCILOR, AUTORIZARE PROVIZORIE DE CIRCULATIE SI 

AUTORIZARE DE CIRCULATIE PENTRU PROBE 
 
 

 
    1. Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor : 
 
     a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana  la 750 kg 
inclusiv                                   = (26) lei 
     b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata cuprinsa intre 750 kg 
inclusiv si 3.500 kg inclusiv     = (52) lei 

c) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de  3.500 kg              
= (104)   lei 

2. Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor 
neinmatriculate permanent sau temporar  = (7)  lei        

3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor = 296 
lei                                                                      
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IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE IN  

INTRAVILAN  
 

                                                                                                RON/U.M. 
Nr.c
rt 

Categoria de 
folosinta 

U.M. Zona  
   A 

Zona  
  B 

Zona 
C 

Zona 
 D 

Curita intravilan 
(rang 5) 

1. curti constructii m.p.    127 
 

2. arabil ha    11 
3. pasune ha    9 
4. fanete ha    9 
5. vii ha    13 
6. livezi ha    20 
7. paduri ha    11 

Casin si Andrisesti intravilan 
(rang 4) 

8. Curti constructii m.p.    249 
 

9. Arabil : -Andrisesti ha - 17   
 - Siliste ha  14  
 - Tarnica ha  14  
 - Talpau ha  14  
 - C. Manastirii ha  14  

10. pasuni ha   10 
11 fanete ha   10 
12. vii ha   14 
13. livezi ha   22 
14 Paduri sau alt teren cu 

vegetatie forestiera 
ha   12 

15 Teren cu apa ha   X 
16 Drumuri si cai ferate ha   X 
17 Teren neproducriv ha   X 
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IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE IN 

INTRAVILAN 
 
 

Zona 
( ron/mp.) 

Nr. 
crt. 

 
Categoria de folosinta 

ZONA 
A 

ZONA 
B 

ZONA 
C 

ZONA 
D 
 

1 Teren arabil 20 15 13 11 
2 Pasune 15 13 11 9 
3 Faneata 15 13 11 9 
4 Vie 33 25 20 13 
5 Livada 38 33 25 20 
6 Padure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera 
 

20 
 

15 
 

13 
 

11 
7 Teren cu ape 11 9 6 X 
8 Drumuri si cai ferate X X X X 
9 Teren neproductiv X X X X 
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IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE IN 

EXTRAVILAN 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Categoria de folosinta Zona [lei(RON)/ha] 
 

0 1 A B C D 
1 Teren cu constructii 22 20 18 16 
2  Arabil 36 34 32 30 
3 Pasune 20 18 16 14 
4 Faneata 20 18 16 14 
5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 40 38 36 34 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod X X X X 
6 Livada pe rod, alta dacat cea prevazutala nr. crt 6.1 40 38 36 34 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod X X X X 
7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu 

exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1 
12 10 8 6 

7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol 
de protectie 

X X X X 

8. Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 4 3 2 1 
9. Teren cu amenajari piscicole 24 22 20 18 
9. Drumuri si cai ferate X X X X 

10. Teren neproductiv X X X X 
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