ANEXA LA HCL nr._____/___________
1. IMPOZITE / TAXE CLĂDIRI
Persoane fizice
Impozitul pentru clădirile rezidențiale și clădirile- anexă aflate în proprietatea
persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a
acesteia, exprimată în metri pătrați,cu valoarea impozabilă corespunzatoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

Valoarea impozabilă pentru anul 2022, indexată cu
rata inflației de 2,6 %
Tipul clădirii
-lei/m²Cu instalații de apa,
canalizare, electrice și
încălzire (condiții
cumulative)
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
și/sau chimic
C. Clădire- anexă cu cadre din beton armat sau cu
pereții exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui tratament termic si/sau
chimic.
D. Clădire- anexă cu pereții exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau
din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
și/sau chimic.
E. În cazul contribuabilului care deține la aceiași
adresa încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la
mansardă utilizate ca locuintă, în oricare dintre tipurile
de clădiri prevazute la literele A-D.
F. În cazul contribuabilului care deține la aceiași
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol si/sau
mansardă utilizate în alte scopuri decât cel de locuință,
în oricare dintre tipurile de clădiri prevazute la literele
A-D.

Fără instalații de apa,
canalizare, electricitate sau
încălzire

1129

677

339

226

226

198

141

85

75%

75%

din suma care s-ar aplica clădirii

50%

50%

din suma care s-ar aplica clădirii
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Coeficientul de corecție pentru stabilirea valorii impozabile este de 1,10 în funcție de rangul
localității noastre- rangul IV (Vlădila) și rangul V (Vlădila Nouă și Frăsinet Gară) – coeficient de
corecție de 1,05, și de zona în care este amplasată clădirea- în cazul localității noastre - Zona A.
Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), 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%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data
de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de
1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
Pentru cladirile nerezidentiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe
clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,5 % asupra valorii care poate fi :
valoarea rezultată dintr- un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
ultimii 5 ani anteriori anului de referință.
valoarea finală a lucrarilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în
ultimii 5 ani anteriori anului de referință.
valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate,
în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.
În cazul în care valoarea clădirii nerezidențială nu poate fi calculată conform prevederilor de
mai sus, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate
pentru clădirile rezidențiale.
Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru
activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4 %
asupra valorii impozabile a clădirii.
Pentru clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul
pe clădiri se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafata folosită în scop
rezidential cu impozitul determinat pentru suprafata folosită în scop nerezidențial.
În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară
nici o activitate economică impozitul se calculează ca pentru clădirile rezidențiale.
Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi
evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:
- În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară
nici o activitate economică, impozitul se calculează ca pentru clădirile rezidențiale.
- În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară
activitate economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care
desfășoară activitate economică, impozitul se calculează ca pentru clădirile nerezidențiale.
Bonificația acordată pentru plata cu anticipație a impozitelor și taxelor datorate de persoanele
fizice pentru clădiri rezidențiale, nerezidențiale și mixte, până la 31.03.2022, se stabilește în procent
de 10% conform Art. 462, alin (2),din Legea 227/2015.
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2. Impozitul/taxa pe clădiri persoane juridice
Impozitul pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele
juridice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1 % asupra valorii impozabile a clădirii.
Impozitul pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de
persoanele juridice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,5 % asupra valorii impozabile a
clădirii.
Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoane juridice,
utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea
unei cote de 0,4 % asupra valorii impozabile a clădirii.
Pentru clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice,
impozitul pe clădiri se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în
scop rezidențial cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial.
Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o data la 5 ani pe baza unui raport de evaluare
a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor
aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din
anul de referință.
În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5
ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%.
2. IMPOZITUL ȘI TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN ȘI
EXTRAVILAN
Zona de încadrare în cadrul localității pentru clădiri, terenuri intravilane și terenuri
extravilane este zona A.
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în Registrul agricol la categoria de
folosință terenuri cu construcții, impozitul /taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței
terenului, exprimată în hectare, cu suma de 1129 lei.
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în Registrul agricol la altă categorie
de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul /taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea
suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul de mai jos iar rezultatul
se înmulțește cu coeficientul de corecție aferent rangului localității noastre – rangul IV – coeficient 1.
Zona
Nr.
crt
Categoria de folosință

NIVELURILE IMPOZITULUI /TAXEI INDEXATE CU
RATA INFLATIEI DE 2,6 % PENTRU ANUL FISCAL
2022
LEI/HA
A

B

C

D

1

Teren arabil

32

24

21

17

2

Pasune

24

21

17

14

3

Faneata

24

21

17

14

4

Vie

52

40

32

21

5

Livada

60

52

40

32

6

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

32

24

21

17

3

7

Teren cu ape

17

14

9

X

8

Drumuri si cai ferate

X

X

X

X

9

Neproductiv

X

X

X

X

În cazul persoanelor juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul
agricol la alta categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se
calculează ca în cazul unui teren amplasat în extravilan, numai dacă îndeplinesc, cumulativ,
următoarele condiții:
- au prevăzut în statut ca obiectiv de activitate, agricultura;
- au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din
desfășurarea obiectului de activitate – agricultura.
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN - se stabilește prin
înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul
alăturat, înmulțită cu coeficientul de corecție : 1,10.
Categoria de folosinta
1

Nivel indexat cu rata
inflatiei de 2,6% pentru
anul 2022

Teren cu constructii
35

2

Arabil

51

3

Pasune

32

4

Faneata

32

5

Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. 5.1

54

5.1

Vie pana la intrarea pe pod

X

6

Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1

56

6.1

Livada pana la intrarea pe pod

X

7

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la
nr. crt. 7.1

18

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

X
Teren cu apa altul decat cel cu amenajari piscicole

8
8.1

7
Teren cu amenajari piscicole

38

9

Drumuri si cai ferate

X

10

Teren neproductiv

X
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3.

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia,
prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cm³ sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din
tabelul urmator:
Mijloc de transport cu tracțiune mecanică

NIVELURILE INDEXATE CU RATA INFLAȚIEI
DE 2,6 % PENTRU ANUL FISCAL 2022
Valoarea taxei
-lei/200 cm² sau fracțiune-

I vehicule înmatriculate (lei/200cmc sau fracțiune din
aceasta)
1.Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu
capacitatea cilindrică de pâna la 1600 cm, inclusiv
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea
cilindrică de peste 1600 cm

10

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm³ și
2000 cm³ inclusiv

20

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm³ și
2600 cm³ inclusiv

81

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm³ și
3000 cm³ inclusiv

163

9

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm³
327
6. Autobuze, autocare, microbuze
27
7. Alte vehicule cu masa totala maximă autorizată de până
la 12 tone inclusiv

34

8. Tractoare înmatriculate
20
II Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică
Lei/200cmc
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică
<4800cmc

5

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >4800 cmc
7
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată
113 lei/an
- În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.
- În cazul unui ataș impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele
respective.

5

AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ
AUTORIZATĂ EGALĂ SAU MAI MARE DE 12 TONE: SE STABILESC NIVELURILE
PENTRU ANUL 2022 ÎN FUNCȚIE DE RATA DE SCHIMB A MONEDEI EURO ÎN
VIGOARE ÎN PRIMA ZI LUCRĂTOARE A LUNII OCTOMBRIE A ANULUI 2021 ȘI DE
NIVELURILE MINIME PREVĂZUTE DE DIRECTIVA 1999/62/CE DE APLICARE LA
VEHICULELE GRELE DE MARFĂ, PENTRU UTILIZAREA ANUMITOR
INFRASTRUCTURI, IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ESTE EGAL CU
SUMA CORESPUNZĂTOARE PREVĂZUTĂ ÎN TABELUL URMĂTOR:
CURS EURO= LEI 4,95
Numărul axelor și masa totală maximă
autorizată

Valoarea minimă a taxei
(în euro/an)
Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatica sau
un echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie

Impozitul, în lei, pentru anul
2022
Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatica sau
un echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie

I. Vehicule cu două axe
1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică
de 13 tone
2. Masa de cel puțin 13 tone, dar nu mai
mică de 14 tone
3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică
de 15 tone
4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică
de 18 tone
5. Masa de cel puțin 18 tone

0

31

0

153

31

86

153

425

86

121

425

599

121

274

599

1355

121

274

599

1355

31

54

153

267

54

111

267

549

111

144

549

712

144

222

712

1098

222

345

1098

1707

222

345

1098

1707

222

345

1098

1707

144

146

712

722

146

228

722

1128

228

362

1128

1791

362

537

1791

2657

362

537

1791

2657

362

537

1791

2657

II. Vehicule cu 3 axe
1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică
de 17 tone
2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică
de 18 tone
3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai
mică de 21 de tone
4. Masa de cel puțin 21 de tone, dar mai
mică de 23 de tone
5. Masa de cel puțin 23 de tone, dar mai
mică de 25 de tone
6. Masa de cel puțin 25 de tone, dar mai
mică de 26 de tone
7. Masa de cel puțin 26 tone

III. Vehicule cu 4 axe
1. Masa de cel puțin 23 de tone, dar mai
mică de 25 de tone
2. Masa de cel puțin 25 de tone, dar mai
mică de 27 de tone
3. Masa de cel puțin 27 de tone, dar mai
mică de 29 de tone
4. Masa de cel puțin 29 de tone, dar mai
mică de 31 de tone
5. Masa de cel puțin 31 de tone, dar mai
mică de 32 de tone
6. Masa de cel puțin 32 tone
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COMBINAȚII DE AUTOVEHICULE (AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TRENURI
RUTIERE) DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ
EGALĂ SAU MAI MARE DE 12 TONE, IMPOZITUL ESTE EGAL CU SUMA
CORESPUNZĂTOARE DIN TABEL, CALCULATĂ CONFORM DIRECTIVEI 1999/62/CE,
ÎN FUNCȚIE DE RATA DE SCHIMB A MONEDEI EURO ÎN VIGOARE ÎN PRIMA ZI
LUCRĂTOARE A LUNII OCTOMBRIE A ANULUI 2021 (1 EURO= 4,95 LEI) ȘI DE
NIVELURILE MINIME PREVAZUTE ÎN DIRECTIVA 1999/62/CE:
Numărul axelor și masa totală maximă
autorizată

Valoarea minimă a taxei
(în euro/an)
Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatica sau
un echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie

Impozitul, în lei, pentru anul
2022
Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatica sau
un echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie

I. Vehicule cu 2+1 axe
1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică
de 14 tone
2. Masa de cel puțin 14 tone, dar nu mai
mică de 16 tone
3. Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică
de 18 tone
4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică
de 20 tone
5. Masa de cel puțin 20 tone dar mai mică
de 22 tone
6. Masa de cel puțin 22 tone dar mai mică
de 23 tone
7. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică
de 25 tone
8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică
de 28 tone
9. Masa de cel puțin 28 tone

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

69

14

32

69

158

32

75

158

371

75

97

371

480

97

175

480

866

175

307

866

1519

175

307

866

1519

30

70

148

346

70

115

346

569

115

169

569

836

169

204

836

1009

204

335

1009

1657

335

465

1657

2300

465

706

2300

3493

465

706

2300

3493

465

706

2300

3493

II. Vehicule cu 2+2 axe
1. Masa de cel puțin 23 de tone, dar mai
mică de 25 de tone
2. Masa de cel puțin 25 de tone, dar mai
mică de 26 de tone
3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică
de 28 de tone
4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică
de 29 de tone
5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică
de 31 de tone
6. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică
de 33 de tone
7. Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică
de 36 de tone
8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică
de 38 de tone
9. Masa de cel puțin 38 tone
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III. Vehicule cu 2+3 axe
1. Masa de cel puțin 36 de tone, dar mai
mică de 38 de tone
2. Masa de cel puțin 38 de tone, dar mai
mică de 40 de tone
3. Masa de cel puțin 40 de tone,

370

515

1830

2548

515

700

2548

3463

515

700

2548

3463

327

454

1618

2246

454

628

2246

3107

628

929

3107

4546

628

929

3107

4546

IV. Vehicule cu 3+2 axe
1. Masa de cel puțin 36 de tone, dar mai
mică de 38 de tone
2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică
de 40 de tone
3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică
de 44 de tone
4. Masa de cel puțin 44 tone

Pentru mijloacele de transport pe apa se aplică impozitele din art. 470, lit. 8 (indexate cu rata
de inflație de 2,6 %); pentru navele de sport și agrement de la alin. 4 se stabilește suma de 653
lei /an.
Remorci, semiremorci, sau rulote
Masa totală maximă autorizată
a. Până la 1 tonă inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c.Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone

IMPOZIT INDEXAT CU RATA INFLAȚIEI
DE 2,6 % PENTRU ANUL FISCAL 2022
10
38
59
72

4. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI A
AUTORIZAȚIILOR ÎN MEDIUL RURAL:
Taxa pentru eliberarea certificatului de
Art. 474 alin.(2)
din legea
urbanism, în mediul rural
227/2015
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism
a) Până la 150 m², inclusiv

NIVELURILE ACTUALIZATE CU RATA
INFLAȚIEI DE 2,6 %
PENTRU ANUL FISCAL 2022

Taxa, în lei
3,39

b) Între 151 si 250 m², inclusiv

4

c) Între 251 si 500 m², inclusiv

5,08

d) Între 501 si 750 m², inclusiv

7

e) Între 751 si 1000 m², inclusiv

8

f) Peste 1000 m²
Art. 474
alin.(10)

Taxa pentru eliberarea autorizației de forare sau
excavări

7 +0,01 lei/m pentru fiecare mp care depășește 1000
mp

9,03
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Art.474
alin.(14)

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, tonete,
cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile
publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și a
panourilor de afisaj, a firmelor și reclamelor.

Art. 474
alin.(15)

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările
de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă,
canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie și
televiziune prin cablu
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de
către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de
către primari sau de structurile de specialitate din
cadrul consiliului județean.
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură
stradală și adresă.

Art. 474
alin.(4)

Art. 474
alin.(16)

9,03

15

17
9

-

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

-

Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau
clădire anexă este egala cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.
Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru alte construcții, altele
decât rezidențiale și clădiri anexe, este egala cu 1% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcții, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.
Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egala cu 30% din
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.
Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei
construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea
impozitului pe clădiri, aferentă parții desființate.
Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările, de organizare de șantier
în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de
construire este egala cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de
șantier.
Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere, de corturi, casuțe sau
rulote este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

-

-

-

-

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate
Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 3% la valoarea
serviciilor de reclamă și publicitate.
Taxa pentru afisaj în scop de reclamă și publicitate :
- în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică - 36 lei/mp.
- în cazul oricărui panou, afișaj sau oricarei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate- 26
lei/mp.
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Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități
pentru anul 2021, indexată cu rata inflației de 2,6%
Taxa pentru eliberarea /vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație
publică, încadrate în grupele CAEN 561, 563 și 932, în funcție de suprafața aferentă activităților
respective se stabilește astfel:
- 113 lei, pentru o suprafață de până la 500 mp, inclusiv;
- 564 lei, pentru o suprafață mai mare de 500 mp ;

Impozitul pe spectacole
Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor, după cum urmează:
- 2% în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau orice
altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competiție internă sau internațională;
- 4% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate mai sus.

Alte taxe locale
-

-

Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă se stabilește în
cuantum de 564 lei.
Taxă întocmire documentație succesiune se stabilește la suma de 11 lei
Taxă pentru eliberarea atestatului de producător și a carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol se stabilește în cuantum de 57 lei, respectiv:
- atestatul de producător în sumă de 23 lei,
- carnetul de comercializare în sumă de 34 lei.
Taxă pentru vizarea anuală a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul
agricol se stabilește la 10 lei viza anuală.
Taxă specială întocmire și depunere documentație privind vânzarea terenurilor din
extravilan, conform Legii 17/2014, se stabilește în sumă de 23 lei/dosar.
Taxă eliberare în regim de urgență a certificatului fiscal se stabilește la suma de 10
lei.
Taxă închiriere cămin cultural 532 lei
Taxă închiriere piața comunală 226 lei
Taxă închiriere mese piață 6 lei/masă
Taxă închiriere buldoexcavator 113 lei/ora
Taxă închiriere microbuz 2 lei/km
Taxă Xerox 1 leu/pagina
Taxă comerț stradal 11 lei
Taxă de remăsurare teren 23 lei
Taxă certificat rol 6 lei
Taxă certificate de edificare a construcției 6 lei
Taxă certificat că petentul este cunoscut ca proprietar și procesul verbal de
identificare a imobilului 6 lei.
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Taxe pentru înregistrare vehicule
pentru care nu există obligativitatea înmatriculării
Mopede sub 50 cm
Taxă eliberare certificat de înscriere
Taxă eliberare plăcuțe numere de înregistrare
Taxă de înregistrare
Utilaje agricole ( tractoare, combine )
Taxă eliberare certificate de înscriere
Taxă eliberare plăcuțe numere de înregistrare
Taxă de înregistrare

11 lei
56 lei
23 lei
11 lei
56 lei
23 lei

Lista ce cuprinde taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, stabilite în
sumă fixă, se utilizează ca atare, conform Codului Fiscal și celorlalte legi aplicabile.

Președinte de ședință,
Prica Daniela
Contrasemnează,
Secretar general,
Iordan Lavinia Ionela
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