ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI HÂRŞOVA

H O T Ă R Â R E A Nr. 91 din 29.10.2015
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016

Consiliul local al oraşului Hârşova, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară
la data de 29.10.2015,
Luând în discuţie expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiat de dl. primar
Nadrag Tudor, raportul Direcţiei Economice din cadrul primăriei, raportul comisiei
economice a consiliului, precum şi avizul de legalitate emis de secretar,
Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, Titlul IX - Impozite şi taxe
locale şi Titlul X - Dispoziţii finale cu modificările ulterioare;
- O.U.G. nr. 70/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative
privind taxele şi tarifele cu caracter nefiscal:
În temeiul art. 38 alin.2 lit.”d” şi art. 46 alin.3 din Legea administraţiei publice
locale modificată şi completată nr. 215/2001.
H O T Ă R Ă Ş T E:
CAPITOLUL I
IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
Art. 1 (1) Impozitul pe clădiri rezidenţiale pentru persoane fizice se va calcula
prin aplicarea unei cote de 0,08%, atât în mediul urban cât şi în mediul rural aupra
valorii impozabile a clădirii, determinată potrivit criteriilor şi normelor de evaluare
prevăzute în Anexa nr.1.
(2) Impozitul pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice se
calculează prin aplicarea unei cote de 1,2% asupra valorii prevăzute la art. 458 alin.1
pct. a-c din Codul Fiscal.
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice ce sunt
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol impozitul pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
Art. 2 (1) Impozitul / taxa pe clădirile rezidenţiale ale persoanelor juridice se
calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii de inventar înregistrată în
contabilitatea proprietarului clădirii.
(2) În cazul în care o clădire nu a fost reevaluată în ultimii trei ani anteriori anului
fiscal de referinţă cota este de 5 %.
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale deţinute de persoanele juridice impozitul/taxa pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% .
(4) 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.
(5) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte în două rate egale, până la 31 martie şi
până la 30 septembrie inclusiv.

(6) Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili,
persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la
primul termen de plată.
(7) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de
către contribuabilii persoane juridice, până la data de 31 martie a anului respectiv se
acordă bonificaţia de 5%, iar pentru persoanele fizice bonificaţia stabilită în efectul
legii este de 10% (numai celor care nu au obligaţii restante şi achita obligaţiile
curente cu aceste bonificaţii).
(8) Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei
luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, după caz.
CAPITOLUL II
IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN
Art. 3 (1) Impozitul /taxa pe terenul intravilan înregistrat în registrul la categoria
terenuri cu construcţii din mediul urban, precum şi terenul înregistrat în registrul
agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă
de până la 400 m.p. , inclusiv, este următorul: (Anexa nr. 3)
- zona A
= 6.545 lei/ha;
- zona B
= 4.447 lei/ha;
- zona C
= 2.113 lei/ha;
- zona D
= 1.230 lei/ha;
(2) Impozitul /taxa pe terenul intravilan înregistrat în registrul la categoria
terenuri cu construcţii din localitatea Vadu-Oii, precum şi terenul înregistrat în
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în
suprafaţă de până la 400 m.p., inclusiv, este următorul:
- zona A
= 889 lei/ha;
- zona B
= 711 lei/ha;
(3) Impozitul pe terenul intravilan din mediul urban şi rural înregistrat la orice
altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care
depăşeşte 400 m.p. se va calcula conform valorilor prevăzute în Anexa nr. 4, iar
acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie de la art. 465 alin.5 Codul
Fiscal (coeficient 3).
(4) Pentru terenurile care fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul
pe teren se datorează de locatar pe întreaga durată a contractului.
(5) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare sau folosinţă,
după caz 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.
(6) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte în doua rate egale, astfel: până la 31 martie
şi pâna la 30 septembrie inclusiv.
(7) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabilii,
persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la
primul termen de plată.
(8) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de
către contribuabilii persoane juridice, până la data de 31 martie a anului respectiv se
acorda bonificaţia de 5%, iar pentru persoanele fizice bonificaţia stabilită în efectul
legii, respectiv 10% (nu au obligaţii restante şi achită obligaţiile curente cu aceste
bonificaţii).

Art. 4 Impozitul pe terenul extravilan se stabileşte prin înmulţitea suprafeţei
terenului cu impozitul pe categoria de folosinţă a terenului prevăzut în Anexa nr. 5 şi
cu coeficientul de corecţie corespunzător zonei :
- pentru zona C - coeficient 2,1;
- pentru zona D - coeficient 2;
CAPITOLUL III
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 5 (1) Contribuabilii care deţin mijloace de transport cu tracţiune mecanică vor
plăti impozitele specificate în Anexa nr. 6 – în funcţie de specificul fiecărui
autovehicul, conform prevederilor art. 470 Codul Fiscal.
(2) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte în două rate egale, astfel: până
la 31 martie şi până la 30 septembrie inclusiv.
(3) Impozitul anual pe mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget local de către
contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte
integral până la primul termen de plată.
(4) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat
pentru întregul an de către contribuabilii persoane juridice, până la data de 31 martie
a anului respectiv se acordă bonificaţia de 5%, iar pentru persoanele fizice bonificaţia
stabilită în efectul legii, respectiv 10% (numai celor care nu au obligaţii restante şi
achită obligaţiile curente cu aceste bonificaţii)
(5) Pentru mijloacele de transport hibride impozitul se reduce cu 50% (conform
art. 470 alin. 3 Cod Fiscal).
(6) În cazul unui ataş impozitul pe mijloacele de transport este de 50 % din
impozitul pentru motocicletele respective (art. 470 alin. 4 Cod Fiscal).
CAPITOLUL IV
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Art. 6 (1) Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă
şi publicitate sunt obligaţi să încheie contracte în acest sens şi datorează bugetului
local o taxa de 3 % din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, exclusiv taxa pe
valoarea adăugată aferentă. Taxa se datorează de la data intrării în vigoare a
contractului de publicitate şi se varsă la bugetul local, lunar până la data de 10 ale
lunii următoare pentru luna curentă. (Anexa nr.7).
(2) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei
de 3% la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual pe
baza declaraţiei anuale depuse de contribuabili în termen de 30 zile de la data
amplasării, modificării sau demolării şi este de :
(a) în cazul unui afişaj la locul desfăşurării activităţii economice este de 32
lei/m.p sau fracţie/;
(b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă
şi publicitate este de 23 lei/m.p.sau fracţie;
(4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat
sau în două rate egale, astfel: până la 31 martie şi până la 30 septembrie inclusiv.

CAPITOLUL V
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 7 (1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie
sportivă sau o altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozit pe
spectacol prin aplicarea cotei corespunzătoare asupra sumei încasate din vânzarea
biletelor de intrare şi a abonamentelor (Anexa nr. 8).
(2) Cota pentru stabilirea impozitului pe spectacole, prevăzută la art. 480 din
Legea nr. 227/2015, este de:
(a) 2% în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentare de film, spectacol de circ sau
orice competiţie sportivă internă sau internaţională ;
(b) 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice ;
(3) Impozitul se plăteşte lunar, până la data de 10 inclusiv, a lunii următoare celei
în care a avut loc spectacolul.
CAPITOLUL VI
ALTE PREVEDERI
Art.8 Se majorează cu 20% următoarele impozite şi taxe datorate de agenţii
economici persoane juridice : impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxele pentru
mijloacele de transport prevăzute la art. 460, 465 , 466, 470 (C.F ) .
CAPITOLUL VII
FACILITĂŢI ce sunt acordate de consiliul local:
Art. 9 (1) Clădirea folosită ca domiciliu şi terenul aferent aflată în proprietatea sau
coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul
minim brut pe ţară şi nu au debite restante la bugetul local poate beneficia de
reducerea impozitului/taxelor pe clădire şi teren datorate.
(2) În funcţie de venitul pe membru de familie (familia fiind definită conform Legii
nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare), pentru familiile al căror venit
pe membru de familie se încadrează între următoarele limite se acordă facilităţi
numai pentru locuinţa de domiciliu şi terenul aferent (doar pentru proprietarii fără
restanţe), astfel :
a. pentru un venit de sub 1/2 din salariul minim pe economie / membru,
reducere de 60 %;
b. pentru un venit cuprins între 1/2 din salariul minim pe economie și 615 lei
(plafonul maxim pentru acordarea ajutorului de lemne) / membru - reducere de 40 %
;
c. pentru un venit cuprins între 615 lei (plafonul maxim pentru acordarea
ajutorului de lemne) și salariul minim pe economie / membru – reducere de 20 % ;
(4) Reducerea va opera în baza anchetei sociale făcute de Direcţia Publică de
Asistenţă Socială luându-se în considerare toate veniturile concrete (inclusiv
dividende) la care se vor adăuga veniturile potenţiale stabilite prin Hotărâri ale
Consiliului Local.
(5) Cererile pentru anul 2016 se depun cel mai tarziu până la data de 31.01.2016.
(6) Adeverinţele de venit se înnoiesc în 30 zile de la data modificării cuantumului
veniturilor.
(7) Pentru semestrul 2 al anului 2016 anchetele sociale se înnoiesc până la data
de 31.05.2016.

(8) Nu vor beneficia de reducere persoanele care se găsesc în una din
următoarele situaţii:
- deţin în proprietate sau folosinţă autovehicule, ambarcaţiuni cu motor/motoare
de peste 15 CP
- au depozite bancare de peste 10 salarii minime pe economie;
- deţin mai mult de o proprietate
- sunt asociaţi şi/sau acţionari, şi/sau administratori la societăţi comerciale (cu
excepţia celor care sunt acţionari şi/sau asociaţi prin cupoane)
- asociaţii familiale sau persoane fizice autorizate conform Legii nr. 300/2004
- cei ce deţin în proprietate mai mult de 2 capete bovine, 15 capete ovine sau 15
stupi de albine.
(9) Reducerile se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care
deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt
depuse la compartimentul de impozite şi taxe pâna la data de 31 ianuarie 2016.
Art. 10 Impozitele şi taxele fiscale prevăzute în art. 1 - 9 se stabilesc, urmăresc şi
se încasează de către Compartimentul de Impozite şi Taxe.
CAPITOLUL VIII
TAXE SPECIALE SI ALTE TAXE
Art. 11 Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor contribuabilii
datorează taxe diferenţiate, conform Anexei nr.9. Aceste taxe sunt stabilite şi
urmărite de compartimentul urbanism iar încasarea lor se face prin Compartimentul
Impozite şi Taxe.
Art. 12 (1) Taxele aplicate în Piaţa Agroalimentară, diferenţiate în funcţie de
gradul de dotare al spaţiilor puse la dispoziţia contribuabilor, de natura produselor, de
vârstă, de vârstă şi specia animalelor aduse spre vânzare, de serviciile prestate şi
suprafaţa ocupată, vor fi:
Taxe zilnice pentru folosirea locurilor de desfacere :
a) pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule şi autovehicule de până la
3 tone = 14 lei/zi
b) pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule şi autovehicule de peste 3
tone = 19 lei/zi
c) pentru folosirea platourilor, meselor, tarabelor şi altor spaţii =2 lei/zi/mp sau
fracţie ; .
d) taxe ghişeu pentru lapte şi iaurt – până la 10 l
= 2 lei;
- între 10 l şi 20 l = 5 lei;
- peste 20 l
= 6 lei;
e) brânză, caşcaval şi smântână: - până la 10 kg
= 5 lei;
- între 10 şi 25 kg = 7 lei;
- peste 25 kg
= 12 lei;
f) carne de miel
= 5 lei/zi/cap animal;
g) carne de oaie
= 6 lei/zi/cap animal;
h) carne de porc
= 9 lei/zi/cap animal;
i) carne de vită
= 9 lei/zi/cap animal;
j) peşte:
- până la 10 kg
= 6 lei/zi/;
- între 10 – 25 kg
= 10 lei/zi/;
- peste 25 kg
= 20 lei/zi/;

(2) Pentru vânzarea de animale şi păsări, de fiecare animal sau pasăre pe zi,
astfel:
- bovine, bubaline, cabaline
= 15 lei/animal/zi;
- porcine peste 6 luni
= 9 lei/animal/zi;
- ovine, caprine, porcine până la 6 luni
= 5 lei/animal/zi;
- găini şi raţe
= 3 lei/pasăre/zi;
- găşte
= 3 lei/pasăre/zi;
- curci
= 5 lei/pasăre/zi;
- pui de o zi
= 1 leu/ 10 păsări/zi;
(3) Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din
exercitarea unor activităţi autorizate pe cont propriu
= 2 lei/mp/zi;
- taxă pentru închirierea cântarelor
= 5 lei/buc/zi;
- taxă pentru închiriere halat
= 2 lei/buc/zi;
(4) (a) Taxele stabilite la art. 12 nu se plătesc fracţionat şi sunt datorate de
producătorii agricoli numai pentru produsele pentru care prezintă atestat de
producător. Cei care comercializează concomitent şi alte produse sunt taxaţi conform
art.13 pct.4 alin.b.
(b) Ceilalţi comercianţi plătesc preţurile majorate cu 50%. Comercianţii care
închiriază mai mult de o tarabă (atunci când sunt disponibile) plătesc taxe triple.
(c) Comercianţii care nu achită cuantumul corect al taxei nu au acces în zonele
destinate comercializării. Constatarea contravenţiilor este efectuată de :
administratorul pieţei sau alte persoane împuternicite de primar.
(d) Stabilirea, urmărirea şi încasarea taxelor din Piaţa Agroalimentară este
urmărită de administratorul pieţei.
Art. 13 (1) Persoanele fizice şi juridice care ocupă temporar sau permanent
locurile publice, altele decât cele prevăzute la art. 12, precum şi suprafeţele din faţa
magazinelor şi atelierelor de prestări de servicii vor plăti următoarele taxe de
folosinţă:
(a) vânzarea de produse sau prestării de serverse diverse (comerţ stradal)
= 35 lei/mp/zi;
(b) amenajare terasă
= 5 lei / 100mp/zi ;
(c) pentru depozitarea diverselor materiale pe o suprafaţă:
- până la 500 mp
= 2 lei/ 10mp/zi ;
- peste 500 mp
= 6 lei/ 10 mp/zi
(2) Ocuparea locurilor se face numai cu aprobarea primăriei şi cu plata anticipată
a taxelor datorate.
(3) Taxele nu se datorează în cazul ocupării trotuarului din faţa locuinţei sau
sediului pentru aprovizionarea cu combustibil sau alte materiale necesare
gospodăriilor sau societăţilor comerciale, pe o perioadă de 48 ore.
(4) Pentru reparaţii clădiri perioada de timp în care nu se percep taxe se
prelungeşte la o lună.
(5) Aceste taxe nu se datorează în cazul în care se plăteşte chirie pentru
suprafaţa respectivă, potrivit legii (contract de închiriere încheiat în urma licitaţiei
locului public).
(6) Termenul de vărsare al taxelor încasate, conform art. 12-13 este ziua imediat
următoare încasării acestora.
(7) Neplata taxelor prevăzute la art. 12-13 se sancţionează cu amendă de la 250
lei la 500 lei şi interzicerea desfăşurării activităţii. Amenzile se aplică de primar sau
persoanele împuternicite de acesta. Dacă se achită în 48 de ore se plăteşte jumătate
din minimul amenzii – conform O.G. nr. 2/2001 modificată şi republicată.

Art.14 Taxa pentru amplasare panou publicitar pe teren din administrarea
primăriei = 23 lei/an/m.p. sau fracţie.
Art.15 Taxă amplasare retea cablu TV pe stâlpi aparţinând oraşului Hârşova – 6
lei/buc/lună
Art.16 Taxă închiriere bază sportivă stadion:
- 41 lei/oră sau fracţie de oră pentru activităţi sportive periodice (gen old
boys)
- 406 lei manifestarea sportivă
- 696 lei manifestarea pentru alte activităţi
cu excepţia asociaţiilor sportive legal constituite din Hârşova. Scutirea se obţine
anterior desfăşurării manifestării, pe bază de cerere, aprobată de primar.
Art.17 Taxă închiriere sală de sport:
- 75 lei/oră sau fracţie de oră pentru activităţi sportive
- 174 lei/oră sau fracţie de oră pentru alte activităţi
Art.18 Taxă amplasare stâlpi de telefonie = 3 lei/buc/lună;
Art.19 (1) Taxe pentru autobuze si microbuze:
(a) taxă capăt de linie
autobuze = 290 lei/an sau fracţie de an/firmă
microbuze = 174 lei/an sau fracţie de an/firmă
(b) taxă tranzitare
autobuze = 174 lei/an sau fracţie de an/firmă
microbuze = 116 lei/an sau fracţie de an/firmă
(2) Plata taxei prevăzută la art.19 a şi b se face integral până la data de 31 martie
a fiecărui an sau în funcţie de deschiderea unor noi rute cel mai târziu în ultima zi din
luna în care se deschide ruta. Dacă ultima zi din lună cade într-o zi nelucrătoare
termenul de plată se prelungeşte până în prima zi lucrătoare.
(3) Neachitarea taxelor prevăzute la art.19 atrage sancţionarea cu amendă de la
600 lei până la 1.000 lei şi se aplică de persoanele împuternicite de primar. Dacă
amenda se achită în 48 de ore se plăteşte jumătate din minimul amenzi.
(4) Firmele care achită taxa pentru capăt de linie nu datorează taxa de tranzitare.
(5) Taxele din art. 19 se stabilesc şi se urmăresc de Compartimentul Urbanism, iar
încasarea o face Compartimentul de Impozite şi Taxe.
Art.20 (1)Taxă eliberare copie documente din arhivă = 6 lei/fila A4, dar nu mai
puţin de 20 lei. Pentru formate mai mari preţurile se stabilesc proporţional cu formatul
A4. Taxa de urgenţă este de 30 lei/document.
(2)Taxa eliberare certificat de atestare fiscală -6 lei;
Art.21 Taxă salon de nunţi = 430 lei + 300 lei garanţie din care se scad:
spargeri, furturi, consum apă, energie electrică, curăţenie – dacă nu este făcută de
cel care închiriază;
Art.22 (1) Taxă închiriere scenă demontabilă: este de 580 lei/zi plus TVA:
(2) Dacă scena se va închiria pe o perioadă mai mare de o zi următoarele zile se
vor taxa cu 50% din valoare unei zi de închiriat. Se consideră zi intervalul de 24 de
ore de la ora începeri până la ora încheierii închirierii care se va face printr-un
proces-verbal de predare primire.
(3) Închirierea se va face prin cerere adresată primarului.
(4) Plata se va face anticipat pentru întreaga perioadă a închirierii.
(5) De scutiri la plată taxei vor beneficia acţiunile intreprinse de instituţiile publice
şi organizaţiile cu scop de întrajutorare pentru activităţi cu caracter umanitar şi
cultural sportive.
Art.23 Taxă pentru folosirea terenului în vederea extinderii de locuinţe (ex.
balcon ) : 7 lei /mp/an/fracţie. Taxa se stabileşte şi se urmăreşte de Compartimentul
Urbanism, iar încasarea o face Compartimentul de Impozite şi Taxe.

Art.24 Taxă pentru amplasarea de trepte şi căi de acces pe domeniul public :
5 lei/mp/an/fracţie. Taxa se stabileste şi se urmăreşte de Compartimentul Urbanism,
iar încasarea o face Compartimentul de Impozite şi Taxe.
Art.25 (1)Pentru amplasarea pe domeniul public a utilajelor de agrement în
cadrul târgurilor şi bâlciurilor, contribuabili datorează următoarele taxe:
- pentru utilaje mari (peste 100 mp) = 1 leu/ 10 mp/zi ( 1000 lei vechi/mp/zi);
- pentru utilaje mici (sub 100 mp)
= 1 leu/ 3mp/zi (3333 lei vechi/mp/zi);
(2) Taxele se plătesc anticipat (pe perioada cuprinsă între data predării
amplasamentului şi data eliberării lui ) şi condiţionează aprobarea cererii. În cazul în
care perioada funcţionării se prelungeşte peste cea achitată anticipat taxele datorate
sunt mai mari cu 20%. Stabilirea şi urmarirea acestor taxe se face de
Compartimentul Urbanism iar încasarea lor se face de către Compartimentul
Impozite şi Taxe.
(3) Funcţionarea fără achitarea anticipată a acestor taxe se sancţionează cu
amendă de la 500 lei la 800 lei. Amenzile sunt aplicate de primar, şeful
Compartimentului Urbanism sau alte persoane împuternicite de primar prin dispoziţie.
Art.26 Taxele nefiscale enumerate se stabilesc şi urmăresc de Compartimentele
de specialitate din cadrul Primariei, compartimente care iniţiază propunerea acestor
acţiuni şi se încasează de Compartimentul Impozite şi Taxe.
Art.27 Taxe urbanism , teritoriu intavilan şi extravilan :
1) taxă formular cerere eliberare autorizaţie construire :
2 lei;
2) formular autorizaţie construire :
2 lei ;
3) taxă formular cerere eliberare certificat urbanism
2 lei ;
4) formular certificat urbanism
2 lei ;
5) taxă eliberare avize necesare emiterii autorizaţiilor de
orice fel de către Prefectură sau Consiliul Judeţean
11 lei ;
6) contractele referitoare la inchirierea locuinţelor, închirierea terenului pentru
garaje, închirierea terenului pentru grădini, concesiuni terenuri intravilan - pentru
contracte încheiate până în anul 2008 inclusiv, teren pentru balcoane şi trepte - sunt
iniţiate şi se urmăresc în Compartimentul Urbanism. Încasarea chiriei/redevenţei se
face de către Compartimentul Impozite şi Taxe. Contractele încheiate începând cu
anul 2009 se iniţiază şi se urmăresc în Compartimentul Juridic.
7) taxa de urgenta - pentru eliberare acte în 24 ore - 30 lei /document;
8) certificat de atestare a edificării constructiei
- 9 lei;
9) aviz de intervenţie pe domeniul public
- 10 lei;
10) certificat de oportunitate
- 50 lei;
Art.28 Taxe registrul agricol
(1) Taxă de închiriere a terenului pentru plante furajere perene şi anuale 210 lei/an/ha /sau fracţie, cu plata până la 30 septembrie 2016 .
În cazul în care se constată ocuparea fără forme legale de teren extravilan
contravenientul este obligat să desfiinţeze cultura, aducând terenul la starea iniţială,
fiind în acelaş timp pasibil de o amendă cuprinsă între 300 lei şi 650 lei. Constatarea
contravenţiilor se face de către persoanele împuternicite de primar.
(2) Taxa pe mp de islaz ocupat de stâne = 1 leu/an/3 mp. sau fracţie ;
Dacă terenul se ocupă în timpul anului această taxă se achită în termen de 5 zile
de la data aprobării amplasării. Pentru terenul ocupat deja se achită până la data de
15.02.2016.

(3) Neachitarea taxei se sancţionează cu amendă de la 450 lei la 650 lei.
Constatarea contravenţiei se face de persoanele împuternicite de primar.
(4)Taxă de teren cosit pentru furaje
= 23 lei/ha/coasă
a) taxă formular atestat de producător
= 16 lei ;
b) eliberare adeverinţă cu adresele proprietarilor de
terenuri extravilane
= 1 leu /adresă dar nu mai puţin de 10 lei ;
c) taxa de transhumanţă a animalelor = 1 leu/zi/ pentru 20 de capete de
animale ( 500 lei vechi/cap).
Proprietarii cârdurilor de animale care tranzitează teritoriul oraşului şi sunt
depistaţi că nu au încheiat contract de închiriere cu Primăria oraşului Hârşova, vor fi
sancţionaţi cu amendă între 550 lei şi 900 lei şi achitarea taxei de transhumanţă. Se
aplică reducerea de 50 % din minimul amenzii celor care achită amenda în cel mult
48 de ore, conform prevederilor art. 28 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001.
d) înscrierea contractului de arendă a pământului:12 lei/ ha sau fracţie ;
e) la înscrierea contractelor de concesiune, locaţiune, prestări servicii şi
asociere în participaţiune se achită o taxă de 35 lei/contract/an.
f) taxa ce se aplică pentru eliberarea atestatului de producător agricol este de
80 lei/atestat ; taxă viză atestat de producător 10 lei /semestru;
g) taxă pentru eliberat fotocopii din registrul agricol folosite în alte scopuri
decăt ajutorul social sau sănătate = 2 lei /formular;
(h) contractele de închiriere terenuri extravilan, concesiuni terenuri,
arendare terenuri, precum şi taxele de la art. 28 se stabilesc şi se urmăresc de
Serviciul Registru Agricol. Concesiunea/închirierea terenului pentru alte cazuri decât
păşunea este atributul Compartimentului Juridic (iniţierea şi urmărirea contractelor).
Încasarea se face în Compartimentul Impozite şi Taxe.
(i) taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau
de pe alte asemenea planuri este de 40 lei/document;
(j) eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor – 2 lei pe cap de
animal;
(k) certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe
cap de animal, în bilete de proprietate :
- pentru animale sub 2 ani – este de 2 lei ;
- pentru animale peste 2 ani – este de 5 lei ;
(l) taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite
în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere este de 15 lei ;
(m) taxa de urgenţă pentru eliberare acte în 24 ore- 30 lei /document;
Art. 29 (1) Taxele percepute pentru prestările de servicii efectuate de Direcţia
Publică de Confort Urban:
a) colectat, transport, neutralizat gunoi – persoane juridice = 86 lei/mc
b) taxă măturat manual
= 18 lei/1000mp
c) taxă salubrizare persoane fizice
= 19 lei/pers/an
d) taxă chirie container gunoi (persoane juridice )
= 67 lei/lună sau
fracţie /container
e) taxă neutralizat gunoi ( pers fizice Vadu Oii si Ferma 1) = 10 lei/mc/pers/an
f) taxă gunoi menajer ( persoane fizice )
= 38 lei/pers/an
Scutiri de la plata taxei de gunoi menajer şi a taxei de salubrizare:
- reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor
încadraţi în gradul I de invaliditate ;
- persoanele care se încadrează în prevederile art. 2 al Decretului-Lege nr.
118/1990 ( Lg.189/2000) ,

- veteranii de război, văduvele de război, văduvele nerecăsătorite ale veteranilor
de război;
g) taxă închiriere utilaje:
- tractor U650 + remorcă
= 110 lei/ora
- buldozer S651
= 115 lei/ora
- cisternă, autostropitoare
= 120 lei/ora
- buldoexcavator MTS 420
= 175 lei / oră
- motocositoare
= 18 lei /oră;
- motofierăstrău MS450
= 24 lei /oră;
- transport cu microbuzul pentru terţi
= 3 lei /Km;
- tarife muncitori necalificaţi
= 9 lei /oră;
- tarife muncitori calificaţi
= 10 lei /oră;
h) taxă înhumare + transport:
h 1) în oraşul Hârşova
= 190 lei/pers
h 2) în satul Vadu-Oii
= 240 lei/pers.
Taxa se aplică persoanelor care nu au domiciliul în oraşul Hârşova şi satul VaduOii (nu intră sub incidenţa HCL nr. 1/1997)
Sunt scutiţi veteranii de război și beneficiarii Legii 118/1990 (Legea nr.189/2000).
i) taxă concesiune loc de înhumare este de:
- pentru concesiune pe 7 ani
= 3 lei/mp/an
- pentru concesiune pe 25 ani
= 4 lei/mp/an
(2) La taxele prevăzute la aliniatele a, b, d, g se adaugă T.V.A.
(3) Pentru taxele prevăzute la alin. c,e,f reprezentând taxele de gunoi,
salubrizare și neutralizare achitate de persoanele fizice tariful indicat include și TVA ul (tariful din hotărâre este tarif final) .
Art.30 Sancţiunile ce se aplică celor care nu respectă prevederile art. 29 literele
a – f sunt:
1. amendă de la 200 lei la 400 lei pentru persoane fizice ce nu au plătit taxele de
gunoi până la sfârşitul anului ;
2. suspendarea autorizaţiei de funcţionare a agentului economic dacă nu-şi
achită taxa gunoi până la sfârşitul anului ;
Sancţiunile sunt constatate şi aplicate de persoanele împuternicite de primar.
Taxele nefiscale enumerate la art 29 se stabilesc și se urmăresc de Direcția
Confort Urban, iar încasarea se efectuează de Compartimentul Impozite și Taxe.
Art. 31 Taxele percepute pentru prestările de servicii efectuate de Serviciul
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor:
1. Evidenţa Persoanelor:
- taxă eliberare carte de identitate
- 7lei
- taxă carte de identitate provizorie
- 1 leu
- taxă timbru judiciar pentru stabilire reşedinţă
- 5 lei
- taxă furnizare date
- 1 leu
- taxă timbru
- 5 lei
2. Stare Civilă:
- înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și sexului
– 15 lei;
- înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei – 2 lei;
- transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române a actelor de stare
civilă întocmite de autoritățile străine – 2 lei;
- reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă – 2 lei;

- eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase,
distruse sau deteriorate – 2 lei ;
- taxă eliberare certificate (naştere, căsătorie, deces) 2 lei
- taxă înregistrare naştere
0,5 lei
- taxă înregistrare căsătorie
- 1 leu
- taxă desfacere casatorie
- 500 lei;
- taxă înregistrare deces
- 0,5 lei
- taxă eliberare livret de familie duplicat
- 5 lei
- taxă eliberare Anexa nr. 9
- 5 lei.
Art. 32 Taxa de eliberare a autorizației sanitare de funcționare – art.475 alin.1
Cod Fiscal este de 20 lei.
Art.33 Taxa pentru eliberarea /vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea
activității de alimentație publică prevăzută de art 475 alin.3 lit. a din Codul Fiscal este
de 2.000 lei, iar pentru art. 475 alin.3 lit.b din Codul Fiscal este de 6.000 lei.
Aceste taxe se plătesc anterior eliberării/vizării autorizației, sunt stabilite și
urmărite de Compartimentul Urbanism, iar încasarea o face Compartimentul Impozite
și Taxe.
Art.34 Limitele minime și maxime ale amenzilor aplicate persoanelor fizice și
juridice care nu respectă regimul depunerii declarațiilor de impozite și taxe sunt
prevăzute în Anexa nr. 10.
Art.35 Orice altă hotărâre anterioară se abrogă.
Art.36 Hotărârea va fi comunicată compartimentelor şi instituţiilor interesate
pentru conformare şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 16 voturi „pentru”, de către cei 16 consilieri
prezenţi la şedinţă din totalul de 16 în funcţie, după cum urmează:
1. Brătianu George - pentru
2. Bucşan Maria - pentru
3. Bujeniţă Alexandru - pentru
4. Dia Ionel - pentru
5. Fricăţel Vladimir - pentru
6. Gae Ionel - pentru
7. Ionescu Viorel - pentru
8. Mihai Tudor - pentru
Preşedinte de şedinţă,
Consilier George Brătianu

9. Moroianu Valerica - pentru
10. Popa Gheorghe - pentru
11. Radu Silvia - pentru
12. Rădulescu Ion Cristian - pentru
13. Robu Maria – pentru
14. Sîngeorzan Volumia - pentru
15. Topor Alexandra - pentru
16. Tromiadis Mircea - pentru
Secretar,
Cons.jr. Dragoş C-tin Moşoianu

ANEXA nr. 1
TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,
PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2016

CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale
CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art. 251 alin. (3)

Tipul clădirii

NIVELURILE PRACTICATE
ÎN ANUL 2015

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL 2016

Valoarea impozabilă
- lei/m² -

Valoarea impozabilă
- lei/m² -

Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
încălzire (condiţii
cumulative)

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

Fără instalaţii de apă,
canalizare,
electricitate sau
încălzire

Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
încălzire (condiţii
cumulative)

Fără instalaţii de apă,
canalizare,
electricitate sau
încălzire

555

1.000

600

159

300

200

935

254

1

Observatii

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice
alte materiale rezultate în urma unui tratament
termic şi/sau chimic
D. 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

159

143
63

95

200

125

175

75

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

75% din suma care
s-ar aplica clădirii

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

50% din suma care
s-ar aplica clădirii

2

Asupra valorilor stabilite prin tabelul de mai sus intervine aplicarea anumitor coeficienţi şi procente în vederea stabilirii valorii impozabile a
clădirilor:
• Coeficienţi de corecţie în cazul impozitului pe clădiri în funcţie de zona în care este situată clădirea sunt următorii:
Zona in cadrul localitatii

Rangul localitatii
III- HARSOVA
IV- VADU-OII
2.30
1.10
2.20
1.05
2.10
1.00
2.00
0.95

A
B
C
D



• În cazul clădirilor cu peste 3 nivele şi 8 apartamente, coeficientii din tabelul de mai sus se diminuează cu 0,10
• Cota procentuală de impozitare cladiri rezidentiale persoane fizice este de 0,1%
• Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă
b) cu 30%, pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 50-100 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
c) cu 10%, pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 30-50 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
Impozitul pe cladirile nerezidentiale, proprietatea PF se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,2% asupra valorii prevazute la art.458 alin.1 pct.
a-c, Cod Fiscal
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ANEXA NR.2
IMPOZIT PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE 2016
Nr.

TIP CLĂDIRE

Procent practicat în anul
2015

Procent aplicabil în anul
2016

Observatii

-cota de impozitare
0.2 %

1.

Cladiri rezidentiale ale PJ, impozitul/taxa pe cladirieste cf.art -cota de impozitare 1 %
460, pct.1, Cod Fiscal;
Cladirile nerezidentiale ale PJ, impozitul pe cladiri este cf.art 460, - cota de impozitare 1 %
pct.2, Cod Fiscal;
Cladirile nerezidentiale ale PJ utilizate ptr. activitati din domeniul
Nu s-a aplicat
agricol, impozitul pe cladiri este cf.art 460, pct.3, Cod Fiscal;

- cota de impozitare
1.3 % *)

- cota de impozitare
0.4% *)

- cota impozitului/ taxei pe cladiri este 5% **)

Cladiri nereevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta

2.

-

4

*) - procentele propuse se aplica la valoarea de inventar a clădirilor înregistrată in contabilitate.
- procentele de mai sus se aplică şi pentru clădirile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale închiriate, concesionate, date în administrare
**) - conform alin. 6 din Legea 227/2015, cota impozitului pe clădiri se aplică la valoarea de inventar actualizata o data la 3 ani pe baza unui raport
de evaluare intocmit de evaluator autorizat
***)Impozitul pe cladiri se platesate anual, in doua rate egale pana la 31martie si 30 septembrie inclusiv, insa taxa pe cladiri lunar , pana la data de 25
ale lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului de concesiune, inchiriere , administrare ori folosinta.
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IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE JURIDICE

Calculul impozitului datorat de persoane juridice
În cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii de
inventar clădirii.
Valoarea impozabilă a clădirii reprezintă valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului,
conform prevederilor legale în vigoare, valoare care nu se diminuează cu amortizarea calculată potrivit legii.
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ANEXA NR.3

CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII

Zona

Art. 465 alin. (2)

A
B
C
D

0

I

II

III-HARSOVA

IV VADU-OII

V

8282-20706
6878-17194
5199-12998
3558-8894

6878-17194
5199-12998
3558-8894
1690-4226

6042-15106
4215-10538
2668-6670
1410-3526

6545
4447
2113
1230

889

569-1422

711

427-1068
284-710
142-356

ANEXA 4

IMPOZITUL/TAXA *) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII Art. 465 alin. (4)
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Zona
Nr.
crt.

NIVELURILE PRACTICATE
ÎN ANUL 2015
- lei/ha **) -

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL 2016
- lei/ha **) -

Zona

Zona

Observatii

Categoria de folosinţă

A

B

C

D

A

B

C

D

1

Teren arabil

28

21

19

15

28

21

19

15

2

Păşune

21

19

15

13

21

19

15

13

3

Fâneaţă

21

19

15

13

21

19

15

13

4

Vie

46

35

28

19

46

35

28

19

5

Livadă

53

46

35

28

53

46

35

28

6

Pădure sau alt teren
vegetaţie forestieră

28

21

19

15

28

21

19

15

7

Teren cu ape

15

13

8

x

15

13

8

x

8

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

x

x

x

x

9

Neproductiv

x

x

x

x

x

x

x

x

cu

*) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 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.
**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua
zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe
teren în lei/ha, ţinând seama de faptul ca 1 m2 = 0,0001 ha.
Nivelurile din tabel se majoreaza cu coeficientului de corecţie corespunzător prevăzut la art. 465 alin.(5) din Legea nr 227/2015.

8

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN-

ANEXA NR.5

Art. 465 alin. (6)

Zona

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL 2016
- lei/ha **) -

Nr.
crt.

Impozit ( lei )

Categoria de folosinţă
1

Teren cu construcţii

31

2

Arabil

45

3

Păşune

28

4

Fâneaţă

28

5

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

55
0

5.1 Vie până la intrarea pe rod
6

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

56
0

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
7.1
pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
8
piscicole

16

7

0
6

9

Observatii

8.1 Teren cu amenajări piscicole
9

34

Drumuri şi căi ferate

0

10 Teren neproductiv

0

Nivelurile din tabel se corecteaza prin aplicarea coeficientului de corectie corespunzator prevazut la art. 465 alin. (5) din L 277/2015
*) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 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.
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ANEXA NR.6
CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*)
*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma „impozitul pe mijloacele de transport” înlocuieşte sintagma „taxa asupra mijloacelor de
transport”

I. Vehicule inmatriculate ( lei/200 cmc sau fractiune din aceasta )
NIVELURILE PRACTICATE
ÎN ANUL 2015

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL 2016

Suma, în lei, pentru fiecare
grupă de 200 cm³ sau fracţiune
din aceasta

Suma, în lei, pentru fiecare
grupă de 200 cm³ sau fracţiune
din aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea
cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv

8

8

2. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea
cilindrică de peste 1600 cm3, inclusiv

x

9

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000
cm3, inclusiv

18

18

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600
cm3, inclusiv

72

72

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000
cm3, inclusiv

144

144

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

290

Tipuri de autovehicule

11

Observatii

7. Autobuze, autocare, microbuze

24

24

8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până
la 12 tone inclusiv

30

30

9. Tractoare înmatriculate

18

18

1.
1.1
1.2
2.

II. Vehicule inregistrate
Vehicule cu capacitate cilindrica
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cmc
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cmc
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

Lei/200 cmc
4
6
100 lei/an

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Art. 470 alin. (5)

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Vehicule angajate exclusiv în
operaţiunile de transport intern
Impozitul, în lei, în anul 2015
Vehicule cu sistem
de suspensie
Vehicule cu alt
pneumatică sau un
sistem de suspensie
echivalent
recunoscut

Vehicule cu 2 axe

12

Vehicule angajate în operaţiunile de
transport intern şi internaţional
Impozitul, în lei, în anul 2016
Vehicule cu sistem
de suspensie
Vehicule cu alt
pneumatică sau un
sistem de
echivalent
suspensie
recunoscut

1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

0

133

0

133

2. Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

133

367

133

367

3. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

367

517

367

517

4. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone

517

1169

517

1169

5. Masa de cel puţin 18 tone

517

1169

517

1169

Vehicule cu 3 axe
1. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

133

231

133

231

2. Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone

231

474

231

474

3. Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

474

615

474

615

4. Masa nu mai puţin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

615

947

615

947

5. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

947

1472

947

1472

6. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

947

1472

947

1472

7. Masa de cel puţin 26 tone

947

1472

947

1472

Vehicule cu 4 axe
1. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

615

623

615

623

2. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

623

973

623

973

3. Masa nu mai puţin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

973

1545

973

1545

4. Masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

1545

2291

1545

2291

5. Masa nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone

1545

2291

1545

2291

6. Masa de cel puţin 32 tone

1545

2291

1545

2291
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Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă
cu masă totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Art. 470 alin. (6)

Nivelul acestor impozite nu se poate modifica prin hotărâre de consiliu local, ci doar prin ordonanţă/hotărâre de guvern

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Vehicule angajate exclusiv în
operaţiunile de transport intern
Impozitul, în lei, în anul 2015
Vehicule cu sistem
de suspensie
pneumatică sau un
Vehicule cu alt
echivalent
sistem de suspensie
recunoscut

Vehicule angajate în operaţiunile de
transport intern şi internaţional
Impozitul, în lei, în anul 2016
Vehicule cu sistem
de suspensie
pneumatică sau un
echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie

Vehicule cu 2+1 axe
1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone

0

0

0

0

2. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

0

0

0

0

3. Masa nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone

0

60

0

60

4. Masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

60

137

60

137

5. Masa nu mai puţin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

137

320

137

320

6. Masa nu mai puţin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

320

414

320

414

7. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

747

1310

414

747

8. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone

747

1310

747

1310

9. Masa de cel puţin 28 tone

747

1310

747

1310

299

128

299

Vehicule cu 2+2 axe
1. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

128
14

2. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

299

491

299

491

3. Masa nu mai puţin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

491

721

491

721

4. Masa nu mai puţin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

721

871

721

871

5. Masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

871

1429

871

1429

6. Masa nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

1429

1984

1429

1984

7. Masa nu mai puţin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone

1984

3012

1984

3012

8. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1984

3012

1984

3012

9. Masa de cel puţin 38 tone

1984

3012

1984

3012

Vehicule cu 2+3 axe
1. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1579

2197

1579

2197

2. Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

2197

2986

2197

2986

3. Masa de cel puţin 40 tone

2197

2986

2197

2986

Vehicule cu 3+2 axe
1. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

1395

1937

1395

1937

2. Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

1937

2679

1937

2679

3. Masa nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

2679

3963

2679

3963

4. Masa de cel puţin 44 tone

2679

3963

2679

3963

Vehicule cu 3+3 axe
1. Masa nu mai puţin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

794

960

794

960

2. Masa nu mai puţin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

960

1434

960

1434

15

3. Masa nu mai puţin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone

1434

2283

1434

2283

4. Masa de cel puţin 44 tone

1434

2283

1434

2283

Remorci, semiremorci sau rulote
Art. 470 alin. (7)
NIVELURILE PRACTICATE
ÎN ANUL 2015

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL 2016

1. Până la 1 tonă, inclusiv

9

9

2. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

34

3. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

52

4. Peste 5 tone

64

64

Masa totală maximă autorizată

Observatii

Mijloace de transport pe apă
Art. 470 alin. (8)
NIVELURILE
PRACTICATE
ÎN ANUL 2015

NIVELURILE
APLICABILE
ÎN ANUL 2016

Observatii

Impozitul, în lei

Impozitul, în lei

-%-

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

21

21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56

56

3. Bărci cu motor

210

210

Tipuri de mijloace de transport pe apă

16

4. Nave de sport şi agrement *) ( intre 0 si 1.119 )

1119

1119

5. Scutere de apă

210

210

x

x

a) până la 500 CP inclusiv

559

559

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv

909

909

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv

1398

1398

d) peste 4.000 CP

2237

2237

182

182

x

x

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv

182

182

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone, inclusiv

280

280

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

490

490

6. Remorchere şi împingătoare:

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

17

ANEXA NR.9

CAPITOLUL VIII – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR
Nivelurile parcticate
În anul 2015

Nivelurile aplicabile în
anul 2016

Taxa, în lei

Taxa, în lei

a) Până la 150 m², inclusiv

6

6

b) Între 151 şi 250 m², inclusiv

7

7

c) Între 251 şi 500 m², inclusiv

9

9

d) Între 501 şi 750 m², inclusiv

12

12

e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv

14

14

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban
Art 474 alin.(1)

Observatii

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism:

14 + 0,01 lei/m² pentru 14 + 0,01 lei/m² pentru
fiecare m2 care depăşeşte fiecare m2 care depăşeşte
1.000 m²
1.000 m²

f) Peste 1.000 m²

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

Art. 474 alin. (10)

Niveluri 2015

Niveluri 2016

8 lei pentru
fiecare m2 afectat

15 lei pentru
fiecare m2 afectat

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete,
Niveluri 2015
cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi
8 lei pentru
pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi
reclamelor
fiecare m2 de suprafaţă
ocupată de construcţie
Art. 474 alin. (14)
18

Niveluri 2016
8 lei pentru
fiecare m2 de suprafaţă
ocupată de construcţie

Observatii

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
Art. 474 alin. (15)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

Niveluri 2015

Niveluri 2016

13 lei pentru
fiecare racord

13 lei pentru
fiecare racord

Niveluri 2015

Niveluri 2016

9 lei

9 lei

Niveluri 2015

Niveluri 2016

20 lei

20 lei

Observatii

Art. 474 alin. (16)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare
Art. 486 alin. (5)
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de
pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale.

Taxa pentru eliberarea atestat de producător/viza semestriala *)
*) Taxa pentru eliberarea atestat de producător şi vizarea lui semestriala
Art.475 alin. (2)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea

19

Observatii

Niveluri 2015

Niveluri 2016

32 lei

32 lei

Taxa emitere/vizare
practicată în 2015

Taxa emitere/vizare
aplicabilă în 2016

Observatii

80/10 lei

80/10 lei

0%

Taxa emitere/vizare aplicabilă în anul 2016

activităţii de alimentaţie publică *) CAEN 561,563 si 932
2000 lei

Pentru suprafeţele ≤ 500 mp.,
Art. 475 alin. (3)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţii de alimentaţie publică
Pentru suprafeţele >500 mp.,

20

6000 lei

CAPITOLUL IV – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE- ANEXA 7
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

NIVELURILE PRACTICATE
ÎN ANUL 2015

NIVELURILE
APLICABILE ÎN ANUL 2016

Art. 478 alin. (2)

- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

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

32

32

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

23

23

Observatii

Notă: Serviciilede reclama si publicitate in baza unui contract este de 3% aplicata la valoarea contractului , exclusiv TVA.

CAPITOLUL V – IMPOZITUL PE SPECTACOLE *)-ANEXA NR.8
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2016

Art.481 alin.(2)
a) spectacol teatru lit. a
b) spectacol lit b

2% la suma incasata din vanzarea biletelor de
intrare si a abonamentelor
5% la suma incasata din vanzarea biletelor de
intrare si a abonamentelor
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Observatii

ANEXA nr. 10
SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2015
Art.493 alin. 3)

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2016

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează
cu amendă de la 60 de lei la 240 de lei, iar cele de la lit. cu amendă de la 70 de lei la 279 de lei, iar cele de la lit.
b)-d) cu amendă de la 240 de lei la 600 de lei.
b) cu amendă de la 279 de lei la 696 de lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a
Art. 493 alin. 4)
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
280 lei la 1.360 lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
325 lei la 1.578 lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2015

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2016

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu
amendă de la 240 de lei la 960 de lei, iar cele de la lit. b)- amendă de la 210 de lei la 837 de lei, iar cele de la lit. b)d) cu amendă de la 960 de lei la 2.400 de lei.
d) cu amendă de la 837 de lei la 2.080 de lei.
Art. 493 alin. (5)

ncălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
1.100 de lei la 5.450 de lei.

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la
975 de lei la 4.734de lei.
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ANEXA nr. 11

TAXA PENTRU DEŢINEREA DE UTILAJE ŞI VEHICULE LENTE

Nr.
Crt.

Denumirea vehiculului sau a utilajului

Taxe practicate în
anul 2015

Taxe aplicabile în
anul 2016

Procent de
modificare
2015/2016

1.

Autocositoare

34

34

0%

2.

Autoexcavator (excavator pe autosasiu)

34

34

0%

3.

Autogreder

34

34

0%

4.

Autoscreper

34

34

0%

5.

Motostivuitor/Autostivuitor

34

34

0%

6.

Buldozer pe pneuri

34

34

0%

7.

Compactor autopropulsat

34

34

0%

8.

Excavator cu racleti pentru sapat santuri

34

34

0%

9.

Excavator cu rotor pentru sapat santuri

34

34

0%

10.

Excavator pe pneuri

34

34

0%

11.

Freza autopropulsata pentru canale

34

34

0%

12.

Freza autopropulsata pentru pamant stabilizat

34

34

0%

13.

Freza rutiera

34

34

0%

14.

Incarcator cu o cupa pe pneuri

34

34

0%

15.

Instalatie autopropulsata de sortare-concasare

34

34

0%
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16.

Macara cu greifer

34

34

0%

17.

Macara mobila pe pneuri

34

34

0%

18.

Macara turn autopropulsata

34

34

0%

19.

Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de terasamente

34

34

0%

20.

Masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor

34

34

0%

21.

Masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintei asfaltice la drumuri

34

34

0%

22.

Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor

34

34

0%

23.

Masina autopropulsata pentru forat

34

34

0%

24.

Masina autopropulsata pentru turnat asfalt

34

34

0%

25.

Plug de zapada autopropulsat

34

34

0%

26.

Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemn

34

34

0%

27.

Tractor pe pneuri

34

34

0%

28.

Troliu autopropulsat

34

34

0%

29.

Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor

34

34

0%

30.

Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa

34

34

0%

31.

Vehicul pentru macinat si compactat deseuri

34

34

0%

32.

Vehicul pentru marcarea drumurilor

34

34

0%

33.

Vehicul pentru taiat si compactat deseuri

34

34

0%

34.

Autovehicul atipic

34

34

0%

Termenele de plată pentru taxa aferentă vehiculelor lente este de 31 martie, respectiv 30 septembrie pentru anul în curs.
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ANEXA nr. 12

CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe

1

2

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv
b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3500 kg, inclusiv
c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg
Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau
temporar

52
0%
52
 Abrogat prin O.U.G. 70/2009
125
0%
125
9

9

0%

