
ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VIDELE 

HOTARARE 
Privind: "Aprobarea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul fiscaI2018." 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI VIDELE , JUDETUL TELEORMAN 

INTRUNIT IN ŞEDINTĂ ORDINARĂ 
Având în vedere: 

• Expunerea de motive a Primarului orasului Videle ; 
• Raportul de specialitate nr . . 21459 DIN 13.11.2017 al Direcţiei Economice din cadrul Aparatului 

de Specialitate al Primarului orasului Videle; 
• Referatul nr. 21134/09.11.2017 la Compartimentului Impozite si Taxe Locale din cadrul 

Aparatu lui de Specialitate al Primarului orasului Videle; 
.. Avizul favorabil al Comisiilor de Specialitate ale Consiliului local al orasului Videle; 
• Referatul nr. 20933/07.11.2017 al Directie R.U.S.I.A.T.C.P.R.P.A. 
• Anuntul nr.2 1461 din 13.11 .2017 , privind aducerea la cunostinta publica a proiectului de hotarare 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018; 
ti Raportul nr. 20839 / 06.11.2017 al Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, din 

cadrul Aparatului de Specialiate al Primarului orasului Videle; 
• Referatul nr. 35163 / 07.11.2017 al Servicului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor 

din cadrul Aparatului de Specialiate al Primarului orasului Videle; 
ti Prevederile art. 454, art.456, alin.(2), art.457, alin(l) si alin.(6)" art.458, art.460, art.462, 

alin(2) , art 464, alin.(2), art.465, art.467 , alin(2), art.469, alin(2), art.470, art.474, art.475, 
art.476, alin(2), art.477, alin(5), art.478, art.481 , alin(2), art.484 , art.485 , alin.(I) , art.486, 
art.487, art.489, art.491 , alin (1) si alin .(2), art.495 , lit" f ' din Legea nr.227/2015 , privind 
Codul Fiscal ; 

• Prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

• Prevederile art.36 , alin .(2), lit"b" si alin.(4) lit.c din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr.2 1 5/200 I privind administratia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completzările ulterioare. 

HOTARASTE: 
Art.1. Se aproba nivelul impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2018, conform anexei nr.1 la prezenta 
hotarare si care face parte integrantă din aceasta. 
Art.2. Cu aducerea la Îndeplinire a prezentei hotărâri se Însărcineaza Direcţia Economică , Directia Arhitectului 

Sef, Serviciul Adm inistratie Publica Locala , Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor , 
Directia R.U.S.l.A.T.C. P.R.P.A. 
Art.3. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu anul fiscal 2018, data la care isi inceteaza aplicabilitatea 

orice alte prevederi comrare ; 
Art.3.Prin grija Secretarului oraşului Videle, prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţi ei Prefectului Judeţului 

Teleorman pemru verificarea legalităţii, Primarului oraşului Videle si Direcţiei Economice, Directiei Arhitectului 
Sef, Serviciului Administratie Publica Locala, Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor , 
Directiei R.U.S.I.A.T.C.P.R.P.A., pentru luare la cunoştinţă şi punere În aplicare si va fi facuta publica prin 
afisarea pec site-ul institutiei publice www.primariavidele.ro 

PRESEDINTE DE SEDINTA ! ,)1 
ŞERBAN NICU-SIL VICĂ - J CONTRASEMNEAZA 

~ 
I SECRETAR, 

. IV AN CORINA NICOLETA 
~ ~~AY~----

Prezenta hotarare a fost ad~tata cu un nr. de 17 voturi "pentru", - voturi 
"impotriva", - abtineri, din nr. de 17 consilieri in functie, din care 17 prezenti. 

VIDELE 
Nr./.a?i. din 20.11.2017 



ANEXA nr.l. Ia HCL nr. I.~. din 20.11.2017 

IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2018 

1. a) Impozitul/taxa pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice 
Nr 
crt 

o 
A 

1

8 

I 

I 
I 
i 

I C , 

D 

l E 

I F 

Felul cladirilor 
si al altor 

constructii impozabile 

1 
Clad ire cu cadre din beton armat sau cu 

I pereti exteriori din caramida arsa sau din 
I orice al te materiale rezultate in urma unui 
I tratament termic si/sau chimic 

1

, Clad ire cu peretii exteriori din lemn, din 
, piatra naturala, din caramida nearsa, 
I valatuci sau din orice alte materiale 
, neexpuse unUI tratament termic si/sau 
! chi mic 

1 

Cladire - anexa cu cadre din beton armat 
sau cu pereti exteriori din caramida arsa 

I sau di n orice alte materiale rezultate in 
I 

urma unui tratament termic si / sau chimic 
Cladire - anexa cu peretii exteriori din 
lemn, pitra naturala, caramida nearsa, 

I valatuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unUI tratament termic si/sau 

I chimic 
; In cazu l contribuabilului care detine la 
i aceeasi adresa incaperi amplasate la 
I subsol, demisol si/sau mansarda, utilizate 
i ca locuinta, in oricare dintre tipurile de 
I cladiri prevazute la lit. A-D 
i In cazu l contribuabilului care detine la 
: aceeasi adresa incaperi amplasate la 
! subsol, la demisol si/sau mansarda, 
I mii izate In alte SCOpUri decat cel de 
i locu inta, in oricare dintre tipurile de cladiri 
! prevazute la lit. A-D 

Valoare impozabila (Iei/mp de suprafata 
construita desfasurata) 

Cu instalatii de Fara instalatii de 
apa, canaliza re, 

electrice, incalzire 
(conditii 

cumulative) 
2 

1000 

300 

200 

125 

apa, canalizare, 
electrice, incalzire 

3 

600 

200 

175 

75 

75% din suma care s-ar aplica cladirii 

50% din suma care s-ar aplica cladirii 



Pentru determinarea valorilor impozabile, tinand cont ca orasul Videle este localitate 
de rangu l II I, se inmulteste suprafata construita desfasurata a cladirii , exprimata in metri patrati cu 
niveluri le prevazute mai sus, si se ajusteaza cu urmatorii coeficienti de corectie , prevazuti la art. 
457 , alin. (6) , din Codul Fiscal , in functie de zona in cadrul localitatii , dupa cum urmeaza: 

Zona A - 2,30 
Zona B - 2,20 
Zona C - 2,10 
Zona D - 2 
Pentru persoanele fizice, impozitul pe cladiri se va calcula prin aplicarea cotei de 

0,08%( art. 457 - Cod Fiscal - cote cuprinse intre 0,08 - 0,2 % ) asupra valorii impozabile a 
cladirii. 

Pentru satul Cosoaia, sat apartinator orasului Videle (localitate de rangul V, zona A) se 
aplica un coeficient de 1,05. 

J.b) Impozitul / taxa pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice. 
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 

cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote del,3 %( art. 458 - Cod Fiscal - cote cuprinse intre 0,2 
- 1,3 % ) asupra valorii care poate fi : 

valoarea rezultata dintrun raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; 
valoarea finala a lucrarilor de constructii , in cazul cladirilor noi , construite in 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta ; 
valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de 
proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinta ; 

Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate 
pentru activitati in domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 
0,4 % asupra valorii impozabile a cladirii. 

Daca valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor mentionate la pc. 
I.b), impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate 
conform pc. I.a) 

J.c) Impozitul / taxa pe cladirile detinute de persoanele juridice 
Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice , 

impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2 % ( art. 460, alin. I - Cod 
Fiscal - cote cuprinse intre 0,08 - 0,2 % ) asupra valorii impozabile a cladirii. 

Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice 
, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,3 % ( art. 460, alin. 2 - Cod 
Fiscal - cote cuprinse intre 0,2 - 1,3 % ) asupra valorii impozabile a cladirii . 

Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele 
juridice, uti lizate pentru activitati in domeniul agricol , impozitul pe cladiri se calculeaza prin 
ap licarea unei cote de 0,4 % asupra valorii impozabile a cladirii . 
In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului 
de referinta, cota impozitulu iltaxei pe cladiri este de 5%. 

2.lmpozitul / taxa pe terenurile situate in intravilan - terenuri cu constructii 

In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria 
de folosinta terenuri cu constructii , impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei 
terenu lui, exprimata in metri patrati, cu sumele prevazute in urmatorul tabel: 
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1"/ - el mp-
Zona in cadrul localitatii Nivelul impozitului 

A 0,5236 ( art. 465, alin. 2 - Cod Fiscal -
cote cuprinse intre 0,5236 - 13090 lei / 

mp) 
B 0,3558 ( art. 465, alin . 2 - Cod Fiscal -

cote cuprinse intre 0,3558 - 8894 lei / 
mp) 

C 0,1690 ( art. 465 , alin. 2 - Cod Fiscal -
cote cuprinse intre 0,1690 - 4226 lei / 

mp) 
D 0,0984 ( art. 465 , alin. 2 - Cod Fiscal -

cote cuprinse intre 0,0984 - 0,2439 lei / 
mp) 

Pentru satul Cosoaia, impozitul pe terenurile situate in intravilan este de 0,0569 lei / 
mp (art. 465, alin. 2 - Cod Fiscal- cote cuprinse intre 0,0569 - 0,1422 lei / mp). 

In cazul unui teren situat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie 
de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste dupa cum 
urmeaza: 
a) prin inmultirea suprafeţei terenului , exprimată În hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in 
tabelul de la alin. (1); 
b) prin inmultirea rezultatului de la lit . a) cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la alin. 
(2) ; 

(1) Numarul de metri patrati de teren se inmulteste cu suma corespunzatoare 
prevazuta in urmatorul tabel: 

I Nr. Crt. Categoria de folosinta Zona (Iei/ha) 

I 

I 

I 

A B C D 
1. Teren arabil 28 21 19 15 
2. Pasune 21 19 15 13 
" Faneata 21 19 15 13 j. 

4. Vie 46 35 28 19 
). Livada 53 46 35 28 
6. Pad ure sau alt teren cu vegetatie forestiera 28 21 19 15 
7. Teren cu apa 15 13 8 O 
8. Drumuri si cai ferate O O O O 
9. Teren neproductiv O O O O 

(2) Suma stabilita conform lit. a) se inmulteste cu coeficientul corespunzator de 
corectie prevazut in urmatorul tabel prevazut la art. 465, al in.(5) : 

Rangul Coeficientu I 
localitatii de corectie 

O 8,00 
I 5,00 
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I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 

II 4,00 
III 3,00 
IV 1,10 
V 1,00 

3. Impozitul / taxa pe terenul amplasat in extravilan -Iei/ha 

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 urmatorul 
tabel, inmu ltita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art. 457, alin. (6) : 

Nr. Categoria de Impozit 
crt folosinta leilha 
1 Teren cu constructii 22 ( art. 465 , alin. 7 - Cod Fiscal - cote cuprinse 

intre 22 - 31 lei i ha) 
2 ! Arabil 42 ( art. 465, alin. 7 - Cod Fiscal - cote cuprinse 

intre 42 - 50 lei i ha) 
" I Pasune 20 ( art. 465, alin . 7 - Cod Fiscal - cote cuprinse .) 

intre 20 - 28 lei i ha) 
4 Faneata 20 (art. 465 , alin. 7 - Cod Fiscal- cote cuprinse 

intre 20 - 28 le ii ha) 
5 I Vie pe rod 48 ( art. 465 , alin. 7 - Cod Fiscal - cote cuprinse 

intre 48 - 55 leii ha) 
6 Livada pe rod 48 ( art. 465 , alin . 7 - Cod Fiscal - cote cuprinse 

intre 48 - 55 lei i ha) 
7 Padure sau alt teren cu vegetatie 8 ( art. 465, alin . 7 - Cod Fiscal - cote cuprinse intre 

! fo restiera 8 - 16 le ii ha) 
8 I Teren cu amenajari piscicole 26 ( art. 465 , alin . 7 - Cod Fiscal - cote cuprinse 

intre 26 - 34 le ii ha) 
9 I Teren cu apa altu I decat cel cu I (art. 465, alin . 7 - Cod Fiscal - cote cuprinse intre 

I amenajari piscicole 1 - 6 lei i ha) 

G mpOZitUI pe mijloacele de transport. 

Contribuabili care detin in proprietate mijloace de transport care trebuie 
inmatriculatelinregistrate in Romania datoareaza un impozit anual stabilit conform art. 470 din 
Codul Fiscal, respectiv: 

a) Pentru mij loacele de transport de pana la 12 to: 

Vehicule inmatriculate - lei/an/200 cmc sau fractiune -
1) Motociclete , tricicluri , cvadricicluri si autoturisme cu 8 
cilindree pana la 1600 cmc inclusiv 
2) Motocic lete, tricicluri si cvadricicluri cu cilindreea 9 
peste 1600 cmc 
3) Autoturisme cu cilindree intre 1601 si 2000 cmc , 18 
inclusiv 
4) Autoturisme cu cilindree intre 200 I si 2600 cmc , 72 

I inclusiv 
5) Autoturisme cu cilindreea intre 260 I si 3000 cmc 144 
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6) Autoturisme cu cilindreea peste 3001 cmc 290 
I 7) Autobuze, autocare si microbuze 24 

8) Alte veh icule cu tractiune mecanica cu masa totala 30 
maxima autorizata de pana la 12 to , inclusiv 
9) Tractoare inmatriculate 18 

I Vehicule inre~istrate 
I 1 Vehicu le cu capacitate cilindrica Lei / 200 cmc 
I 1. 1 Vehicu le inregistrate cu cilindreea <4800 cmc 4 
, 1.2 Vehicu le inregistrate cu cilindreea >4800 cmc 6 
12 Vehicu le fara cilindree evidentiata 150 

~utovehicule de transport marfa cu masa totala egala sau mai mare de 12 tone: 

I 
Impozitul (in lei / mp ) 

I Axe motoare cu 
Nr. de axe si greutatea bruta sistem de Alte sisteme de suspensie pentru 
incarcata maxima autorizata suspensIe axele motoare 

pneumatica sau 
echivalente 
recunoscute 

1. Veh icu le cu do ua axe 
I 1. Masa de cel putin de 12 tone, dar mal O 133 

~ mica de 13 tone 
2. Masa de cel putin de 13 tone, dar mal 133 367 

I 
mica de 14 tone I 

I 

,., 
Masa de cel putin de 14 tone, dar mal 367 517 .J. 

mica de 15 tone 
I 4. Masa de cel putin de 15 tone, dar mal 517 1169 
I 

mica de 18 tone 
5. Masa de cel putin 18 tone 517 1169 

II. Vehicule cu trei axe 
1. I Masa de cel putin de 15 tone, dar mal 133 231 

I mica de 17 tone 

I 
2. 1 Masa de cel putin de 17 tone, dar mai 231 474 

I . mica de 19 tone 
,., 

, Masa de cel putin de 19 tone, dar mal 474 615 .J . 
i i mica de 21 tone 

4. ! Masa de cel putin de 21 tone, dar mal 615 947 
I ! mica de 23 tone 

5. I Masa de cel putin de 23 tone, dar mal 947 1472 
I mica de 25 tone 

6. I Masa de cel putin de 25 tone, dar mal 947 1472 
I 
I mica de 26 tone 
~ 7. I Masa de cel putin 26 tone 947 1472 
: III I Vehicule cu 4 axe 

I 
I • 

i 1. : Ma a de cel putin de 23 tone, dar mal 615 623 
I 

1 mica de 25 tone 
I 2. Masa de cel putin de 25 tone, dar mal 623 973 

I 
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I mica de 27 tone 
,., 

Masa de cel putin de 27 tone, dar mal 973 1545 J. 

mica de 29 tone 
4. Masa de cel putin de 29 tone, dar mai 1545 2291 

I mica de 31 tone 
I 5. Masa de cel putin de 31 tone, dar mal 1545 2291 
I mica de 32 tone 

6. Masa de cel putin 32 tone 1545 2291 

I Combinati i de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport marfa cu masa totala 
i maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone 
I 
! 

Impozit ( in lei l an) ! 
I Nr. de axe si Axe 
I greutatea bruta incarcata maxima motoare cu Alte sisteme de suspensie pentru axele 
I 
I autorizata sistem de motoare 
I suspensie 
I pneumatica 

I sau 
I echivalenta 
I 

I recunoscuta 
1. Vehicule cu 2+ 1 axe 

I 1. Masa de cel putin de 12 tone, dar mal O O 

I mica de 14 tone 
I 2. Masa de cel putin de 14 tone, dar mal O O 
I 

mica de 16 tone 
, 

3. Masa de cel putin de 16 tone, dar O 60 mal 
I mica de 18 tone 

I 
4. Masa de cel putin de 18 tone, dar mal 60 137 

mica de 20 tone 
I 5. Masa de cel putin de 20 tone, dar mai 137 320 
I mica de 22 tone 

I 6. i Masa de cel putin de 22 tone, dar mai 320 414 
I mica de 23 tone 

I 7. : Masa de cel putin de 23 tone, dar mal 414 747 
I mica de 25 tone 

8. I Masa de cel putin de 25 tone, dar mal 747 1310 
I ~ mica de 28 tone 
, 

9. I Masa de cel putin 28 tone 747 1310 i 

I II. Vehicu le cu 2+2 axe 

l 1. I Masa de cel putin de 23 tone, dar mal 128 299 
mica de 25 tone 

, 2. Masa de cel putin de 25 tone, dar mal 299 491 I , 
i mica de 26 tone 

l 
,., 

Masa de cel putin de 26 tone, dar mal 491 721 J. 

I mica de 28 tone 
I 4. I Masa de cel putin de 28 tone, dar mal 721 871 
I : mica de 29 tone 

i 
I 5. Masa de cel putin de 29 tone, dar mal 871 1429 

mica de 31 tone 
I 

! 6. Masa de cel putin de 31 tone, dar 1429 1984 I mal 
: mica de 33 tone I , I 
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, 
7. Masa de cel putin de 33 tone, dar mal 1984 3012 I mica de 36 tone 
8. Masa de cel putin de 36 tone, dar mal 1984 3012 

mica de 38 tone 
9. Masa de cel putin 38 tone 1984 3012 

III Vehicule cu 2+3 axe 

1. Masa de cel putin de 36 tone, dar mai 1579 2197 
I mica de 38 tone 

I 2. 

l-

Masade ce l putin de 38 tone, dar 
mica de 40 tone 

mal 2197 2986 

I 3. , Masa de cel putin 40 tone 2197 2986 
I I Veh icule cu 3+2 axe 
IV. 

I 
1. Masa de cel putin de 36 tone, dar mal 1395 1937 

mica de 38 tone 
I 2. Masa de cel putin de 38 tone, dar mal 1937 2679 
I I mica de 40 tone 
I , " Masa de cel putin de 40 tone, dar 2679 3963 .) . mal 
I 

I mica de 44 tone r 4. Masa de cel putin 44 tone 2679 3963 
I V. Veh icu le cu 3+3 axe 

i 
l. Masa de cel putin de 36 tone, dar mai 794 960 

mica de 38 tone 
I 2. Masa de cel putin de 38 tone, dar mal 960 1434 

I mica de 40 tone 
1 3. Masa de cel putin de 40 tone, dar mal 1434 2283 
! 
I mica de 44 tone 
, 

4. Masa de cel putin 44 tone 1434 2283 

c) Pentru remorci, semiremorci si rulote 
Capacitatea - lei/an -

a) pana la o tona inclusiv 9 
b ) peste o tona dar nu mai mult de 3 tone 34 
c) peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone 52 
d) peste 5 tone 64 

d) Mijloace de transport pe apa 
Tip mijloc - lei / an -

I 1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru 21 
I pescuit si uz personal 

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 56 
3. Barci cu motor 210 
4. Nave de sport si agrement 1119 
5. Scutere de apa 210 

5. Impozitul pe spectacole 

a) Pentru spectacolele de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta 
manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
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competitie sportiva interna sau internationala, cota de impozit propusa este de 2 %( art. 481, alin . 2, 
lit. a - Cod Fiscal- cota de impunere pana la 2% ) aplicata la suma incasata din vanzarea biletelor 
de intrare si a abonamentelor ; 

b) Pentru orice alte manifestari artistice decat cele enumerate la pc. a), cota de 
impozit propusa este de 5 % (art. 481, alin. 2, lit. b - Cod Fiscal - cota de impunere pana la 5% ); 

6. Taxa pentru servicii si afisaj in scop de reclama si publicitate 
afisaj la locul desfasurarii activitatii economice- 20 lei/mp/an ( art. 478, alin. 

2, lit. a - Cod Fiscal - taxa pana la 32 lei ); 
alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate - 20 lei / 

mp / an (art. 478, alin. 2, lit. b - Cod Fiscal- taxa pana la 23 lei ); 
taxa servicii reclama - 2% (art. 477, alin. 5- Cod Fiscal- cota intre I - 3 % ) 

din valoarea serviciilor de reclama si publicitate; 

7. Zonarea teritoriului intravilan al orasului Videle, in vederea stabilirii impozitului pe teren va 
tine cont de prevederile H.C.L. nr. 61/25.11.2016 

8. Taxe pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea de activităţi de 
alimentaţie publică Înregistrată În grupele CAEN - 561, 563, 932 : 

Suprafaţa aferentă Taxa datorată 
activitătii -~ - -lei -

Între O mL - 25mL inclusiv 250 
Între 26 mL - 50 mLinclusiv 500 
Între 51 mZ -150 mZinclusiv 1500 
Între 151 mL -300mLinclusiv 2000 
Între 301 mL - 500 mLinclusiv 2500 
peste 501 mZ 4500 

9. Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii / extinderii constructiilor - 10 lei / 
certificat 
10. Taxa pentru eliberarea Atestatului de producator - 30 lei/an 
1 J. Taxa pentru eliberarea Carnetului de comercializare - 12,4 lei/bucata 
J 2. Taxa pentru utilizarea grupului sanitar public din Parcul orasenesc -1 leu/persoana 

J 3. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor: 

(a) Taxa pentru eliberarea certificatului de - lei -
urbanism În mediul urban 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul 
de urbanism 

a) până la 150 mL inclusiv 5 

b) Între 151 şi 250 mL inclusiv 6 

c) Între 251 ş i 500 mL inclusiv 8 

d) Între 501 şi 750 mL inclusiv 10 
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e) între 751 ş i 1.000 m2 inclusiv 

1) peste 1.000 m2 

12 

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

(b) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidentiala sau cladire -
anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 
(c) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrarilor de cercetare si 
prospectare a terenurilor in etapa efectuarii studiilor geotehnice si astudiilor privind ridicarile 
topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari se datoreaza de catre titularii drepturilor de 
prospect iune si explorare si se calculeaza prin inmultirea numarului de metri patrati de teren ce vor 
fi efectiv afectati la suprafata solului de foraje si excavari , cu suma de 15 lei. 
(d) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea 
rea li zării unei construcţii , care nu sunt incluse În altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din 
valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 
(e) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi , căsuţe sau rulote ori 
campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. 
(f) Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioşcuri , containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, 
corpuri si panouri de afisaj , firme si reclame situate pe căile şi în spaţiile publice, este de 8 
lei pentru fiecare mp de suprafata ocupata de construcţie. 
(g) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute 
în alt al ineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrăril or de 
construcţ i e, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 
(h) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare , totală sau parţială , a unei construcţii este egal ă 
cu O, I % di n valoarea impozabilă a construcţiei , stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri 
aferenta parti i desfiintate . 
(i) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţ i i de construire este egală 
cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţie i iniţiale . 

U) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi bran şamente la reţel e 
publ ice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică , telefonie şi televiziune prin cablu este de 
13 lei pentru fiecare racord. 
(k) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 7 lei . 
(1) Taxa pentru eliberarea avizului de oportunitate pentru documentaţii de urbanism ş i amenajarea 
teritoriu lu i este de 10 lei. 

14. Taxe speciale 

In temeiul prevederilor art. 484 - Cod Fiscal , se instituie taxa pentru serviciile de 
copiere efectuate solicitantilor la sediul Primariei - 1 leu I pagina ; 

15. Alte taxe locale 

(a) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa - 500 lei ; 
(b) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri 
deti nute de consiliul local - 30 lei ; 

FACILITATI FISCALE: 
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Avand in vedere prevederile art. 456, alin. (2), 464, alin. (2), 469, alin. (2) si 485, 
alin. (1) - Cod Fiscal, pentru anul 2017, se acorda scutire de la plata impozitelor si taxelor 
instituite pentru cladirile, terenurile, autovehiculele si taxele speciale, dupa cum urmeaza : 

In temeiul prevederilor art. 456, alin . (2) sunt scutite de la 
impunere urmatoarele cladiri: 
cladirea noua cu destinatie de locuinta, realizata in conditiile Legii locuintei nr. 
114 / 1996, precum si cladirea cu destinatie de locuinta, realizata pe baza de 
credite, in conformitate cu O.G. nr. 19 / 1994 ; 
cladirile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de 2 ani , incepand cu 1 
ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul ; 
cladirea folosita ca domiciliu si/sau alte cladiri aflate in proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevazute in Legea 341 / 2004 , a recunostintei fata de 
eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din 
decembrie 1989 ; 
cladirea folosita ca domiciliu , aflata in proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau 
in exclusivitate din indemnizatie de somaj sau ajutor social ; 
cladirile aflate in proprietatea operatorilor economici , in conditiile elaborarii unor 
scheme de ajutor de stat/de minimis avand un obiectiv prevazut de legislatia in 
domeniul ajutorului de stat; 
cladirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie 
pentru cresterea performantei energetice, astfel cum este prevazut in O.U. G. nr. 
18 / 2009 ; 
cladirile unde au fost executate lucrari in conditiile Legii nr. 153 / 2011 privind 
masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor ; 

In temeiul prevederilor art. 464, alin . (2) sunt scutite de la 
Impunere urmatoarele terenuri: 

terenurile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de 2 ani ; 
terenurile aferente cladirii de domiciliu si/sau alte terenuri aflate in proprietatea 
sau coproprietatea persoanelor prevazute in Legea 341 / 2004 , a recunostintei fata 
de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din 
decembrie 1989 ; 
terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale caror venituri 
lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate 
din indemnizatie de somaj sau ajutor social ; 
terenurile aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale caror venituri 
lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe tara ori constau in exclusivitate 
din indemnizatie de somaj sau ajutor social ; 
terenul situat in extravilanullocalitatilor, pe o perioada de 5 ani ulteriori celui in 
care proprietarul efectueaza intabularea in cartea funciara pe cheltuiala proprie ; 

In temeiul prevederilor art. 469, alin. (2) sunt scutite de 
la impunere mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol; 

In temeiul prevederilor art. 485 , alin . (1) sunt scutite de 
la plata taxelor speciale instituite conform art. 284 - Cod Fiscal , urmatoarele persoane : 

veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor 
de razboi ; 
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persoanele fizice prevazute in Decretul -lege nr. I 18 / 1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, precum si celor 
deportate in strainatate ori constituite in prizonieri; 
reprezentantii legali ai minori lor cu handicap grav sau accentuat si al minori lor 
incadrati in gradul 1 de invaliditate; 

Pentru plata cu anticipatie a impozituluiltaxei pe cladiri , a impozituluiltaxei pe teren 
si a impozitului asupra mij loacelor de transport datorate pentru intregul an fiscal 2018, atat de catre 
persoanele fizice, cat si de catre persoanele juridice, pana la data de 31.03.2018, se acorda o 
bonificatie de 10%. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
ŞERBAN NICU-SILIVICĂ 
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