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ROMANIA                                                                                                                   
JUDEŢUL BIHOR                                                                            
COMUNA GEPIU                               
 CONSILIUL LOCAL   
   

   H O T Ă R Â R E  
  

Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi 
amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2020 

 
 Ţinând cont de : 
           -    Proiectul de hotărâre întocmit de către primarul comunei Gepiu  

- Prevederile titlului IX Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015privind Codul 
Fiscal,cu modificările și completările ulterioare, 

-  Prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscală,cu modificările și 
completările ulterioare, 

Referatul de specialitate înregistrat sub nr. 3978/14.11.2019, precum si raportul de 
specialitate nr.4384/17.12.2019 întocmit de către compartimentul financiar-contabil din cadrul 
Primăriei comunei Gepiu cu privire la nivelul impozitelor şi taxelor locale necesare a fi adoptate 
pentru anul 2020 

Având în vedere faptul că au fost îndeplinite procedurile prevăzute de art.6 din Legea 
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică , 

Tinand cont de prevederile art.491 din Legea nr. 227/2015privind Codul Fiscal,cu 
modificările și completările ulterioare referitor la indexarea impozitelor si taxelor locale pentru 
anul fiscal 2020, 

Ţinând cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Gepiu  

În baza prevederilor art.129 alin(4) lit. „c” , art. 196 alin. 1 lit. „a”din OUG nr 57/2019 
privind Codul administrativ  

Cu 9  voturi „pentru”  din 9 consilieri prezenţi. 
 
                    Consiliul Local al Comunei Gepiu adoptă prezenta : 
                                                  HOTĂRÂRE: 

                               
                                                              Capitolul I 

                                                Impozite şi taxe locale     
 
  
 Art.1. Pentru anul 2020 valoarea impozabilă  a clădirilor deţinute de persoanele fizice, se 
calculează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, astfel: 

- pentru localitatea Gepiu – centru de comună – zona A rangul IV 
- pentru localitatea Bicaci  – zona A rangul V 
Acestea sunt prevăzute în tabelul Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 Art.2.  La clădirile rezidentiale deţinute de persoanele fizice impozitul pe cladiri se 
calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,10% asupra  valorilor impozabile / mp cuprinse în 
tabelul Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 Art.3 La clădirile nerezidentiale deţinute de persoanele fizice,daca valoarea rezultata 
dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinta, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,30 % asupra  valorilor 
impozabile,in lipsa unui raport de evaluare se va aplica o cota de 2% asupra valorii impozabile 
/ mp cuprinse în tabelul Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 
      Art.4 La clădirile nerezidentiale deţinute de persoanele fizice,utilizate pentru activitati din 
domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,40 % asupra  
valorilor impozabile / mp cuprinse în tabelul Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

  Art.5  Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia după 
cum urmează: 
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a) cu 50%,pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului 
fiscal de referinţă(2019) 

b) cu 30%,pentru clădirea care are o vechime cuprinsa intre 100 de ani si 50 de ani la data de 
1 ianuarie a anului fiscal de referinţă(2019) 

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(2019) 

 Art.6 Impozitul pentru cladirile deținute de persoane juridice: 
a)  Impozitul pe clădiri rezidentiale datorat de persoanele juridice se calculează prin 

aplicarea unei cote de 0,20 % asupra valorii impozabile a clădirii; 
b) Impozitul pe clădiri nerezidentiale datorat de persoanele juridice se calculează prin 

aplicarea unei cote de 1,30 % asupra valorii impozabile a clădirii; 
c) La clădirile nerezidentiale deţinute de persoanele juridice,utilizate pentru activitati din 

domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,40 % 
asupra  valorilor impozabile a cladirii. 

d) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referinţă,cota impozitului pe clădiri se stabileşte în procent de 5 %  şi se aplică la 
valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice până la 
sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare; 

e)  În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de 
reconstituire,consolidare,modernizare,modificare sau extindere,de către locatar,din 
punct de vedere fiscal,acesta are obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor 
executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale,în termen de 30 de zile de la data 
terminării lucrărilor respective; 

f) În cazul unei clădiri care face obiectul contractului de leasing financiar,pe întreaga 
durată a acestuia se aplică următoarele reguli: 

-impozitul pe clădiri se datorează de locatar, 
-valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din 
contract a clădirii,asa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau 
locatarului,conform prevederilor în vigoare, 
-în cazul în care contractul de leasing încetează astfel decât prin ajungerea la 
scadenţă,impozitul pe clădiri este datorat de locatar. 
Art.7 Plata impozitului: 
a) Impozitul pe cladiri se plateste anual,in două rate egale,pana la datele de 31 martie si 

30 septembrie,inclusiv; 
b) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri,datorat pentru întregul an de catre 

contribuabil,pana la data de 31 martie a anului respectiv,se acorda o bonificatie de 10 
%; 

c) Impozitul pe cladiri,datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,de pana la 50 
lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata; 

 Art.8  Clădirile  dobândite în cursul anului fiscal de către persoanele fizice sau juridice se 
vor declara la Primăria comunei Gepiu - compartimentul financiar contabil, în termen de 30 de zile 
de la dobândirea lor, în vederea impunerii.        
 Art.9  Conform prevederilor art.493 din Legea 227/2015, nerespectarea prevederilor 
art.5,art. 6 din prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă ,după cum 
urmează: 
 - pentru persoanele fizice              70 lei   
 - pentru persoanele juridice         279 lei   

 Art.10 Pentru anul 2020 nivelul impozitului/taxei pe terenurile amplasate în intravilan – 
terenuri cu construcţii va fi cel prevăzut în tabelul din Anexa nr.3 la prezenta hotărâre. 

 Art.11 Plata impozitului: 
a)  Impozitul pe teren se plateste anual,in doua rate egale,pana la datele de 31 martie si 

30 septembrie,inclusiv; 
b) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren,datorat pentru intregul an de catre 

contribuabil,pana la data de 31 martie a anului respectiv,se acorda o bonificatie de 10 
%; 
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c) Impozitul pe terenuri,datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,de pana la 50 
lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata; 

            Art.12 Pentru anul 2020 nivelul impozitului/taxei pe terenurile amplasate în intravilan 
– orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii va fi cel prevăzut în 
tabelul din Anexa nr.4  la prezenta hotărâre. 

            Art.13 Plata impozitului: 
a) Impozitul pe terenuri se plateste anual,in doua rate egale,pana la datele de 31 martie si 

30 septembrie,inclusiv; 
b) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe terenuri,datorat pentru intregul an de catre 

contribuabil,pana la data de 31 martie a anului respectiv,se acorda o bonificatie de 10 
%; 

c) Impozitul pe cladiri,datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,de pana la 50 
lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata; 

Art.14 Pentru anul 2020 nivelul impozitului/taxei pe terenurile amplasate în extravilan va 
fi cel prevăzut în tabelul din Anexa nr.5 la prezenta hotărâre. 

Art.15 Plata impozitului: 
a) Impozitul pe terenuri se plateste anual,in doua rate egale,pana la datele de 31 martie si 

30 septembrie,inclusiv; 
b) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe terenuri,datorat pentru intregul an de catre 

contribuabil,pana la data de 31 martie a anului respectiv,se acorda o bonificatie de 10 
%; 

c) Impozitul pe cladiri,datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,de pana la 50 
de lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de plata; 

Art.16 Conform prevederilor art.493 din Legea 227/2015, nerespectarea prevederilor art. 
10 , art. 12 şi art. 14  din prezenta hotărâre  constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 
,după cum urmează: 
 - pentru persoanele fizice              70 lei   
 - pentru persoanele juridice         279 lei   

Art. 17  Pentru anul 2020 impozitele pe mijloacele de transport sunt cele prevăzute în 
tabelul din Anexa nr.6 la prezenta hotărâre  

Art.18 Plata impozitului: 
d) Impozitul pe mijloacele de transport se plateste anual,in doua rate egale,pana la datele 

de 31 martie si 30 septembrie,inclusiv; 
e) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport ,datorat pentru 

intregul an de catre contribuabil,pana la data de 31 martie a anului respectiv,se acorda 
o bonificatie de 10 %; 

f) Impozitul pe mijloacele de transport,datorat aceluiasi buget local de catre 
contribuabili,de pana la 50 lei inclusiv,se plateste integral pana la primul termen de 
plata; 

 Art.19 Conform prevederilor art. 493 din Legea 227/2015, nerespectarea prevederilor 
art.17 din prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă ,după cum 
urmează: 
 - pentru persoanele fizice              70 lei   
 - pentru persoanele juridice         279 lei   

Art. 20. Pentru anul 2020 taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor va 
fi cea prevăzută în tabelul din Anexa nr.7 la prezenta hotărâre . 
  Art.21   Conform prevederilor art.493 din Legea 227/2015, nerespectarea prevederilor 
art.20 –Taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate- din prezenta hotărâre constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă ,după cum urmează: 
 - pentru persoanele fizice              70 lei   
 - pentru persoanele juridice         279 lei   

     Art. 22. Pentru anul 2020 se stabilesc taxele extrajudiciare de timbru prevăzute în tabelul 
din Anexa nr.8 la prezenta hotărâre 

      Art. 23 Clădirile şi terenurile utilizate pentru activităţi  social - umanitare de către asociaţii, 
fundaţii şi culte vor fi scutite de impozite.  
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Art. 24 Pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante si suprasolviri aflate in 
sold la 31 Decembrie 2019 mai mici de 10 lei ( inclusiv ) , acestea vor fi scazute in primele 7 zile 
ale anului 2020 in baza art. 96 alin. 3 din Lege 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu 
modificarile si completarile ulterioare . 

 
 

Capitolul II 
Taxe speciale 

 
 Art. 25. Se aprobă următoarele taxe speciale, pentru acoperirea unor cheltuieli 
administrative ale Primăriei comunei Gepiu: 
- copii xerox   format A4                                                                   0.3  lei 
- copii xerox format A3                                                                     0,5 lei 
- eliberări certificate                 8   lei 
-eliberări adeverinţe(reg.agricol,şcoală,elib.BI/CI)              2    lei  
-eliberări adeverinţe (telefonie mobilă)                          4    lei  
- eliberări certif. stare civilă în locul celor pierdute sau distruse      23   lei 
- aviz comerţ stradal                                                                          20    lei 
- taxă divorţ pe cale administrativă                                                  500   lei 
 
Eliberări  bilete adeverire a proprietăţii animalelor : 
- bovine şi cabaline adulte                                                                  2 lei  
- bovine şi cabaline tineret                                                                 2 lei  
- ovine şi caprine    adulte                                                                  2  lei          
- ovine şi caprine    tineret                                                                  2 lei          
- porci graşi                                                                                        2  lei 
- tineret porcin                                                                                    2 lei 

Art. 26. Se aprobă taxă pentru măsurători topografice la cererea cetăţenilor care au fost puşi în 
posesie şi care posedă Titlu de Proprietate sau care doresc remăsurarea terenurilor: 
- 15 lei / 0,50 ha sau fracţiune de 0,50 ha,- pentru extravilan 
- 25 lei / suprafaţă intravilan. 

   Art.27. Se aprobă următoarele taxe speciale pentru deţinătorii de mijloace de transport lent ( 
tractoare neînmatriculate, mopede, remorci, căruţe, care sunt supuse înregistrării ): 
- tractoare până la 45 CP inclusiv                50   lei/an/buc 
- tractoare  între 46 CP şi 65 CP    100   lei/an/buc 
- tractoare peste 65 CP                           150   lei/an/buc 
- combine de recoltat                  150   lei/an/buc 
- mopede                                                            10   lei/an/buc 
- remorci pentru tractoare                                  35  lei/an/buc 
- căruţe                                                               10   lei/an/buc     

Art. 28 Pentru anul 2020, propunem următoarele taxe pentru furnizarea  apei distribuite 
prin reţeaua publică de alimentare cu apă,  în satele comunei Gepiu: 
a) pentru fiecare gospodărie,  
                   – care are montat apometru                                  2,00 lei/mc  
b) cismele publice contorizate     2,00 lei/mc 
 Familiile din comună care au întreținere  persoane cu deficiențe funcționale grave  (dove- 
dite cu acte medicale) vor fi scutite de plata a 50 mc apă/an. 

Art. 29. Gospodăriile care nu  sunt contorizate vor fi obligate ca până la data de 31 
Ianuarie 2020  să-şi  cumpere şi monteze apometre omologate. Gospodăriile care nu îşi vor monta 
apometre în termenul stabilit prin prezenta vor fi debranşate de la reţeaua publică de alimentare cu 
apă. 

Art.30 Gospodăriile care au fost debranșate de la reteaua de alimentare cu apă ,din motive 
de neplată,vor achita o taxa de debranșare în suma de 100 lei și o taxă de rebranșare în sumă de 
200 lei precum și achitarea sumelor restante. 
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Art.31 Contoarele de apă pentru persoanele fizice sau juridice care au montate sau îşi vor 
monta apometre vor fi citite iar suma cuvenită va fi încasată  de către angajaţii Primăriei comunei  

Gepiu. 
Art.32 Pentru folosirea imobilelor cu destinația sală de evenimente de către persoanele 

care nu au domiciliul sau reședința în comună,pentru diferite evenimente cultural-artistice cu taxa 
de intrare sau alte evenimente (manifestări),se stabilește o taxă în suma de 150 lei pentru fiecare zi 
si cheltuielile pentru utilitati(curent electric,apa si încalzire). 

Art.33 Pentru folosirea terenurilor de sport de către persoanele care nu au domiciliul sau 
reședința în comună se stabilește o taxă în sumă de 50 lei/oră. 

                        Art.34 Pentru terenul agricol (extravilan ) nelucrat timp de 2 ani consecutiv , impozitul pe 
teren se majoreaza cu 500% , incepand cu al treilea an. In acest sens persoanele in cauza vor fi 
notificate in scris. 

                        Art.35 Pentru terenurile neingrijite, situate in intravilan , impozitul pe teren se majoreaza 
cu 500 %. . In acest sens persoanele in cauza vor fi notificate in scris. 
        Art. 36 Pentru anul 2020 sumele corespondente  impozitelor şi taxelor locale se indexează 
cu 4,60 % ,rata inflației pentru anul fiscal anterior în conformitate cu prevederile art.491 din  
Legea nr. 227/2015,privind Codul Fiscal,cu modificările și completările ulterioare         
        Art.37 Sumele menţionate în prezenta hotărâre, vor fi încasate pe bază de chitanţă, la 
casieria  Comunei Gepiu sau online accesand site-ul www.comuna-gepiu.ro sectiunea Gpay (sau 
pot fi depuse în conturile Primăriei Gepiu de către persoanele juridice în caz că se optează pentru 
această modalitate de plată ). 
          Art. 38 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 
-   Primarul comunei Gepiu – Purge Ioan 
-   Viceprimarul comunei Gepiu- Memetea Vasile-Florian 
-    Compartimentul financiar contabil ,impozite și taxe 

Art.39  Prezenta Hotărâre se comunică cu:  
--   Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare 
 -    Primarul comunei Gepiu 
-     Instituţia Prefectului -  judeţul Bihor 
-     Compartimentul financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Gepiu 
-     Un exemplar la dosar. 

   
 
 
       Preşedinte de şedinţă,                                                     Contrasemnează, 
                Memetea Vasile Florian                                            Secretarul General al 
                                 Comunei Gepiu 
                                                                                                       Iancu Ramona Corina 
 
 
 
 
 
 
 
Gepiu la 30.12.2019 
Nr.77 
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                                                                                                                                    Anexă la HCL Gepiu nr. _______ din _____________ 
                                                                        ANEXE – Taxe şi impozite locale pentru anul 2020 

ANEXA 1.  
 

Localitatea Zona Rang Procent de indexare 
Gepiu A IV 1,10 
Bicaci A V 1,05 

  
                                       ANEXA 2.    
                                           

Localitatea Clădire cu cadre de beton 
armat sau cu pereţi 
exteriori din cărămidă arsă 
sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau 
chimic   

Clădire cu pereţii exteriori 
din lemn,din piatră 
naturală,din cărămidă 
nearsă din vălătuci sau din 
orice alte materiale 
nesupuse unui tratament 
termic şi/sau chimic   

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

Clădire-anexă cu pereţii 
exteriori din lemn,din 
piatră naturală,din 
cărămidă nearsă din 
vălătuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui 
tratament termic şi/sau 
chimic   

Gepiu 700 233 205 88 
Bicaci 667 223 194 84 

 
ANEXA 3. 

 
Localitatea Zona Rang                                  Lei/ha 

Gepiu A IV 933 
Bicaci A V 848 

 
ANEXA 4. 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă de cât cea de terenuri cu construcţii  
Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinţă  Lei/ha 
Gepiu 

Lei/ha 
Bicaci 

1 Teren arabil  32 30 
2 Păşune 24 23 
3 Fâneaţă 24 23 
4 Vie 54 51 
5 Livadă 62 60 
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 32 30 
7 Teren cu ape 17 17 



8 Drumuri şi căi ferate X X 
9 Neproductiv X x 

 
ANEXA 5. 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan   
Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinţă  GEPIU BICACI 

1 Teren cu construcţii  36 34,50 
2 Arabil 59 56 
3 Păşune 32 31 
4 Fâneaţă 32 31 
5 Vie pe rod alta decât cea prevăzută la nr. 

crt.5.1 
64,40 61,50 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X                                       X 
6 Livadă pe rod alta decât cea prevăzută la 

nr. crt.6.1 
65,60 62,60 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X                                        X 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 

cu excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1 
18,40 

 
17,60 

 
7.1 Pădure în vârsta de până la 20 de ani şi 

pădure cu rol de protecţie 
X            X 

8 Teren cu apă altul decât cel cu amenajări 
piscicole 

6,90 6,60 

8.1 Teren  cu amenajări piscicole 39 37,40 
9 Drumuri şi căi ferate X             X 
10 Teren neproductiv X              X 

 
                                                                                                                                                                                                ANEXA 6. 
 
Taxa asupra mijloacelor de transport  

Tipuri de autovehicule 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 

2 Motociclete,tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3   9 
3 .Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601  cm3 

şi 2000  cm3  inclusiv 19 
4   Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001  cm3 

şi 2600  cm3  inclusiv 76 
5    Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601  cm3 

şi 3000  cm3  inclusiv 153 



 
 
Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de  12 tone  
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Vehicule cu sistem de 

suspensie pneumatică sau un 
echivalent recunoscut 

Vehicule cu alt sistem de suspensie 

 Impozit în lei                    Impozit în lei 
I Vehicule cu două axe X X 

1 Masa nu mai puţin de12 tone,dar nu mai mult de 13 tone 0 151 
2 Masa peste 13 tone,dar nu mai mult de 14 tone 151 418 
3. Masa peste 14 tone,dar nu mai mult de 15 tone 418 588 
4. Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone 588 1333 
 
                                                                                                                                   
                       II Vehicule cu trei axe X X 
 Impozit în lei                    Impozit în lei 
1 Masa nu mai puţin de  15 tone,dar nu mai mult de 17 tone 151 263 
2 Masa peste 17 tone,dar nu mai mult de 19 tone 263 534 
3. Masa peste 19 tone,dar nu mai mult de 21 tone 534 701 
4. Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 701 1081 
5. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 1081 1678 
6 Masa peste 25 tone ,dar nu mai mult de 26 tone 1081                            1678 
 
 
                       III Vehicule cu  patru  axe X X 
 Impozit în lei                    Impozit în lei 
1 Masa nu mai putin de 23 tone,dar nu mai mult de 25 tone 701 710 
2 Masa peste 25 tone,dar nu mai mult de 27 tone 710 1109 
3. Masa peste 27 tone,dar nu mai mult de 29 tone 1109 1760 
4. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 1760 2612 
5. Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone 1760 2612 

 
     

6  Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste  3001  cm3   308 
7.Autobuze,autocare,microbuze 25 
8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone 
inclusiv 

31 

9 Tractoare înmatriculate 19 



 
 ANEXA 6 (continuare) 

 
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală  maximă autorizată egală sau 

mai mare de  12  tone 
 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul,în lei,pentru vehiculele angajate exclusiv în 
operaţiunile de transport  

 Vehicule cu sistem de 
suspensie pneumatică sau 
un echivalent recunoscut 

Vehicule cu alt sistem de 
suspensie 

 
I Vehicule cu 2 + 1 axe   

1  Masa nu mai puţin de 12 tone,dar nu mai mult de 14 tone 0 0 
2 Masa nu mai puţin de 14 tone,dar nu mai mult de 16 tone 0 0 
3. Masa nu mai puţin de 16 tone,dar nu mai mult de 18 tone 0 68 
4. Masa nu mai puţin de 18 tone ,dar nu mai mult de 20 tone 68 156 
5. Masa nu mai puţin de 20 tone ,dar nu mai mult de 22 tone 156 365 
6. Masa nu mai puţin de  22 tone ,dar nu mai mult de 23 tone 365 472 
7. Masa nu mai puţin de  23 tone ,dar nu mai mult de 25 tone 472 851 
8.Masa nu mai puţin de 25 tone,dar nu mai mult de 28 tone 851 1493 

 
 
 

                       II  Vehicule cu  2 + 2   axe   
1 Masa nu mai puţin de  23 tone,dar nu mai mult de 25 tone 146 340 
2 Masa nu mai puţin de  25 tone,dar nu mai mult de 26 tone 340 560 
3. Masa nu mai puţin de  26 tone,dar nu mai mult de 28 tone 560 821 
4. Masa nu mai puţin de  28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 821 993 
5. Masa nu mai puţin de  29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 993 1630 
6 Masa nu mai puţin de  31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 1630 2261 
7. Masa nu mai puţin de  33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 2261 3433 
8  Masa nu mai puţin de  36 tone,dar nu mai mult de 38 tone 2261 3433 
 
 

 ANEXA 6.  (continuare) 
                       III  Vehicule cu  2 + 3   axe   
1 Masa nu mai puţin de  36 tone,dar nu mai mult de 38 tone 1800 2505 
2 Masa nu mai puţin de  38 tone,dar nu mai mult de 40 tone 2505 3404 



 
 

                       IV  Vehicule cu  3 + 2   axe   
1 Masa nu mai puţin de  36 tone,dar nu mai mult de 38 tone 1590 2208 
2 Masa nu mai puţin de  38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 2208 3054 
3.Masa nu mai puţin de  40 de tone,dar nu mai mult de 44 tone 3054 4518 
 

 
                       V  Vehicule cu  3 + 3   axe   
1 Masa nu mai puţin de  36 tone,dar nu mai mult de 38 tone 904 1094 
2 Masa nu mai puţin de  38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 1094 1635 
3.Masa nu mai puţin de  40 de tone,dar nu mai mult 44 tone 1635 2601 
 

 ANEXA 6. (continuare) 
Remorci,semiremorci sau rulote  

                 Masa totală maximă autorizată X 
 Impozit în lei 
a Până la 1 tonă inclusiv 9 
b Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 36 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 55 
d. Peste 5 tone 68 
e. 0-4800 capacitate cilindrica 4 
f. 4800- 99,999 capacitate cilindrica 6 
g. Neinregistrate 53 
 

ANEXA 7. 
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbasnism Nivelul aplicabil în anul 2019– taxa în lei  
a) până la 150 m2 inclusiv  5 
b) între 151 m2 şi 250 m2 inclusiv 6 
c) între 251 m2 şi 500 m2 inclusiv 8 
d) între 501 m2 şi 750 m2 inclusiv 10 
e) între 751 m2 şi 1000 m2 inclusiv 12 
f) peste 1000 m2 14 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 

m2  
 Taxă pentu eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări 7 lei/m2 pentru fiecare m2  afectat 
 Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, 
cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi 

7 lei/m2 pentru fiecare m2  de suprafaţă ocupată de 
construcţie 



pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj a firmelor şi a 
reclamelor 
 

ANEXA 7.(continuare) 
 

Taxă pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 
branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, 
telefonie şi televiziune prin cablu   

13 lei pentru fiecare racord 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul 
Consiliului Judeţean ,taxa autorizatie de luare in folosinta a unui imobil 

13 lei  

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă  9 lei  
 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice 
 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi 
economice 

 

 13 lei  

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare  20 lei  
Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, deţinute de Consiliul Local (Primărie) 

 28 lei pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2 
 

Taxă pentru eliberarea atestatului de producător si carnetului de comercializare 80 lei 
 

 
ANEXA 7. (continuare) 

 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 

Nivelul aplicabil în anul 2019– taxa în lei 

Restaurant  cod CAEN  5530-suprafata de pana la 500 mp inclusiv 1500 lei 
Restaurant  cod CAEN  5530-suprafata mai mare de 500 mp  4000 lei 
Bar               cod CAEN  5540 -suprafata de pana la 500 mp inclusiv       400 lei 
Bar               cod CAEN  5540 -suprafata mai mare de 500 mp       4000 lei 

 
Taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

Nivelul aplicabil în anul 2019–  
- taxa în lei /m2 sau fracţiune de m2 

a)În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică sau in alt loc 

28 lei  

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

10 lei 



 
Impozitul pe spectacole  

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă Nivelul aplicabil în anul 2019 – 
- taxa în lei /m2  

a) în cazul videotecilor 2 
b) În cazul discotecilor 3 
 

 
 

ANEXA 8. 
 

Taxe extrajudiciare de timbru 
 

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 

Nr. 
crt 

X Taxa în lei pentru anul 2019 

1  Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale  şi locale,de alte autorităţi 
publice,precum şi de instituţii de stat ,care în exercitarea atribuţiilor lor sunt în drept să 
certifice anumite situaţii de fapt,a certificatelor,adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri 
prin care se atestă un fapt sau o situaţie,cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă 
taxă extrajudiciară de timbru mai mare 

2 

2 Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,pe cap de animal: X 
 - pentru animale sub 2 ani  2 
 - pentru animale peste 2 ani 2 

3 Certificarea (transcrierea ) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor,pe cap de animal în bilete de proprietate 
 - pentru animale sub 2 ani  2 
 - pentru animale peste 2 ani 4 

4 Înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 13 
5 Înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 
6 Transcrierea,la cerere în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă întocmite 

de autorităţile străine  
2 

7 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară,la cerere a actelor de stare civilă 2 
8 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute ,sustrase,distruse sau 

deteriorate 
2 

 
 
 



 
 
 

ANEXA 8.(continuare)                                             
 

Taxe pentru eliberarea  sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea precum şi pentru eliberarea 
permiselor de vânătoare şi pescuit  

Nr. 
crt 

X Taxa în lei pentru anul 2019 

1  Acte de identitate 
 

X 

a )  Eliberarea  sau preschimbarea cărţilor de identitate(inclusiv a celor provizorii) şi a 
buletinelor de identitate pentru cetăţenii români,eliberarea carnetelor de identitate,precum şi 
eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi 
persoanele fără cetăţenie  

4 

b) Înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei   
c) Viza anuală a carnetelor de identitate a cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie 4 

2 Eliberarea sau  viza anuală a permiselor de vânătoare 3 
3 Eliberarea sau  viza anuală a permiselor de pescuit 2 

 
 

ANEXA 8. (continuare)                                               
        Taxe pentru examinarea conducatorilor de autovehicule in vederea obtinerii permiselor de conducere  

 
Nr. 
crt 

:           
 

Taxa în lei pentru anul 2019 

1 Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule X 
a) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din                 subcategoria A1                        5 
d) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule  apartinand uneia dintre 
categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr        

24 

e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinand uneia dintre 
categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D,Tb, Tv                                                                   

 

f) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E                      
2. Taxă pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru 

categoriile cuprinse în permisul anulat 
 

 
3 Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea 

aceleiaşi categorii de conducere 
  



Taxă de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare  de circulaţie pentru probe 
1 Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: 

a) Autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg, inclusiv 52 
c) Autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de  3500  125 

2 Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate 
permanent sau temporar  

8 

3 Taxă de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor  357 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


