ANEXA nr.1 la HCL______/____________2016
TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE
ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE INCEPAND CU ANUL FISCAL 2017
I. LEGEA NR.227/2015 privind CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale
VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART.457 ALIN.(2), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE
CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ ANUAL , ÎN CONDIŢIILE ART.491 ŞI AMENZILE CARE
SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.493 ALIN.(7)
CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul PERSOANELOR FIZICE
Art.457 alin.(2)
NIVELURILE APLICATE
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2016
ÎN ANUL FISCAL 2017
Valoarea impozabilă
Valoarea impozabilă
- lei/m² - lei/m² Tipul clădirii
Cu instalaţii de apă,
Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
canalizare, electrice şi
canalizare, electricitate
canalizare, electricitate
încălzire (condiţii
încălzire (condiţii
sau încălzire
sau încălzire
cumulative)
cumulative)
0
1
2
3
4
A. Clădire cu cadre din beton armat sau
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau
1.000
600
din orice alte materiale rezultate în urma
1000
600
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
300
200
300
200
nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic
1

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

200

175

200

175

125

75

125

75

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica
clădirii

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica
clădirii

Cote de impozitare aplicabile persoanelor fizice
Nr. crt
Tipuri de cladiri
1
2

3

COTELE APLICATE
PENTRU ANUL FISCAL 2016 ( %)

COTELE APLICABILE
PENTRU ANUL FISCAL
2017 ( %)

0,1%

0,15%

0.5%

0,8 %

0.4%

0,4%

Art.457 alin. (1)
clădiri rezidenţiale şi clădiri anexă
Art.458 alin.(1)
clădiri nerezidenţiale achiziţionate, construite
sau reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului de
referinţă
Art. 458 alin. (3)
clădiri nerezidenţiale aflate în proprietatea
persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din
domeniul agricol
2

4

Art. 458 alin. (4)
Cladiri nerezidentiale nereevaluate in ultimii 5
ani anteriori anului de referinţă

2%

2%

În cazul clădirilor nerezidenţiale impozitul se calculează prin aplicarea unei cotei de impozitare asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa
folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial,
Impozitul pe clădiri rezultat se majorează cu 0% (pana la 50% fata de nivelul maxim stabilit conf. Codului fiscal) conform art.489 din Legea 227/2015 privind
Codul fiscal;
Cladire rezidentială= construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface
cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;
Clădire nerezidenţială = orice clădire care nu este rezidenţială;
Clădire cu destinaţie mixtă = clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial
Clădire-anexă= clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele asemenea

Nr. crt

1.

2.

IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art. 460 din Legea NR. 227/2015 privind Codul Fiscal
COTELE APLICATE
COTELE APLICABILE
PENTRU ANUL FISCAL
PENTRU ANUL FISCAL
Tipuri de cladiri
2016
2017
( %)
( %)
art. 460 alin.(1 )din legea nr. 227/2015
0.1%
0,15 %
Clădirile rezidenţiale dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani,
anteriori anului fiscal de referinţă
1%
art. 460 alin.(2) din legea nr. 227/2015
1%
Cladiri nerezidenţiale dobândite sau reevaluate în ultimii 3 ani,
3

anteriori anului fiscal de referinţă
art. 460 alin (8) din legea nr. 227/2015
Clădirile rezidenţiale şi/sau nerezidenţiale nereevaluate în ultimii
3 ani, anteriori anului fiscal de referinţă

3.

4.




5%
5%

art. 460 alin (3) din legea nr. 227/2015
0.4%
0,4%
Clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de
persoane juridice utilizate pentru activităţi din domeniul agricol
Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate,
închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
Dacă o persoană juridică - concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosinţă - încheie ulterior contracte de concesiune,
închiriere, administrare sau folosinţă pentru aceeaşi clădire cu alte persoane, taxa pe clădiri va fi datorată de utilizatorul final.
CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN (PERSOANE FIZICE SI JURIDICE)

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art.465 alin.(2)
Nivelul impozitului/taxei, corespunzător
Nivelul impozitului/taxei, corespunzător localităţilor de rangul
localităţilor de rangul IV aplicat în anul fiscal 2016
IV-V aplicabil în anul fiscal 2017
Zona în cadrul
Localităţii
RANG IV
RANG V
RANG IV
RANG V
A

889

711

889

4

711

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

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NIVELURILE APLICATE
ÎN ANUL FISCAL 2016
- lei/ha**

Categoria de folosinţă
Zona A
28
21
21
46
53

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2017
- lei/ha**
Zona A
28
21
21
46
53

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
28
28
forestieră
Teren cu ape
15
15
Drumuri şi căi ferate
0
0
Neproductiv
0
0
*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, 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 că 1m2=0,0001ha.
 Suma corespunzatoare din tabel se inmulteste cu coeficientul de corectie aferent rangului localitatii, care în cazul localitatii OGRA- rang IV, coeficientul de
corectie va fi 1,10 iar in cazul localitatilor DILEU VECHI, GIULUS, LASCUD si VAIDEIU - rang V, coeficientul de corectie va fi 1,00.

5

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII
Persoane juridice
Art.465 alin.(6)
Nr.
crt.

Categoria de folosinţă

0
1
2
3
4

1

5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10


lei/ha
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2017
Zona

NIVELURILE APLICATE
ÎN ANUL FISCAL 2016
Zona
A
31
50
28
28

A
31
50
28
28

Teren cu construcţii
Arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.
55
55
crt.5.1
Vie până la intrarea pe rod
0
0
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.
56
56
crt.6.1
Livadă până la intrarea pe rod
0
0
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu
16
16
excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure
0
0
cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
6
6
piscicole
Teren cu amenajări piscicole
34
34
Drumuri şi căi ferate
0
0
Teren neproductiv
0
0
Pentru anul 2016 suma corespunzătoare din tabel se înmulțește cu coeficientul de corecție aferent zonei care pentru localitatea OGRA(rang IV) este
urmatoarea : zona A =1,10 ; iar pentru localitatile DILEU VECHI, GIULUS, LASCUD si VAIDEIU este urmatoarea: zona A =1,05 , rangul V.

6

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Persoane fizice si juridice
Art.465 alin.(7)
Nr.
crt.

Categoria de folosinţă

0
1
2
3
4

1

5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10


lei/ha
NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2017
Zona

NIVELURILE APLICATE
ÎN ANUL FISCAL 2016
Zona
A
31
50
28
28

A
31
50
28
28

Teren cu construcţii
Arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.
55
55
crt.5.1
Vie până la intrarea pe rod
0
0
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.
56
56
crt.6.1
Livadă până la intrarea pe rod
0
0
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu
16
16
excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure
0
0
cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
6
6
piscicole
Teren cu amenajări piscicole
34
34
Drumuri şi căi ferate
0
0
Teren neproductiv
0
0
Pentru anul 2016 suma corespunzătoare din tabel se înmulțește cu coeficientul de corecție aferent zonei care pentru localitatea OGRA(rang IV) este
urmatoarea : zona A =1,10 ; iar pentru localitatile DILEU VECHI, GIULUS, LASCUD si VAIDEIU este urmatoarea: zona A, rangul V, coeficient 1,05.
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CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art.470 alin.(2)

I. Vehicule înmatriculate

NIVELURILE APLICATE
ÎN ANUL FISCAL 2016
Suma în lei, pentru fiecare grupă de 200 cmᶾ sau
fracţiune din aceasta

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2017
Suma în lei, pentru fiecare grupă de 200 cmᶾ sau
fracţiune din aceasta

1. Motociclete, tricicluri , cvadricicluri şi autoturisme cu
capacitate cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv
8
2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitate
9
cilindrică de peste 1600 cm3
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3
18
şi 2000 cm3, inclusiv
3
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm
72
şi 2600 cm3, inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3
144
şi 3000 cm3, inclusiv
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001
290
cm3
7. Autobuze, autocare, microbuze
24
8. Alte vehicule cu tractiune mecanică cu masa totală
30
maximă autorizată de până la 12 tone inclusive
9. Tractoare înmatriculate
18
II. Vehicule înregistrate
1.Vehicule cu capacitate cilindrică
Lei/200cmᶾ
1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800
3
cm3
1.2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800
5
cm3
1.3 Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata
150/an
Art. 470 alin.(5) si (6) Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă
admisă

2016
Impozitul, în lei
8

8
9
18
72
144
290
24
30
18
Lei/200cmᶾ
3
5
150 lei/an

2017
Impozitul, în lei

I. Două axe
1. Masa de cel puţin 12 tone,
tone
2. Masa de cel puţin 13 tone,
tone
3. Masa de cel puţin 14 tone,
tone
4. Masa de cel puţin 15 tone,
tone
5. Masa de cel puţin 18 tone
II. Trei axe
1. Masa de cel puţin 15 tone,
tone
2. Masa de cel puţin 17 tone,
tone
3. Masa de cel puţin 19 tone,
tone
4. Masa de cel puţin 21 tone,
tone
5. Masa de cel puţin 23 tone,
tone
6. Masa de cel puţin 25 tone,
tone
7. Masa de cel puţin 26 tone
III. Patru axe
1. Masa de cel puţin 23 tone,
tone
2. Masa de cel puţin 25 tone,
tone
3. Masa de cel puţin 27 tone,
tone

dar mai mica de 13
dar mai mica de 14
dar mai mica de 15
dar mai mica de 18

dar mai mica de 17
dar mai mica de 19
dar mai mica de 21
dar mai mica de 23
dar mai mica de 25
dar mai mica de 26

dar mai mica de 25
dar mai mica de 27
dar mai mica de 29

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

0

133

0

133

133

367

133

367

367

517

367

517

517

1.169

517

1.169

517

1.169

517

1.169

133

231

133

231

231

474

231

474

474

615

474

615

615

947

615

947

947

1.472

947

1.472

947

1.472

947

1.472

947

1.472

947

1.472

615

623

615

623

623

973

623

973

973

1.545

973

1.545

9

Alte sisteme de
suspensie pentru axele
motoare

4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mica de 31
tone
5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mica de 32
tone
6. Masa de cel puţin 32 tone

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

1.545

2.291

2016
Impozitul, în lei
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă
admisă
I. 2+1 axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14
tone
2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16
tone
3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18
tone
4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20
tone
5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22
tone
6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23
tone
7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25
tone
8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28
tone
9. Masa de cel puţin 28 tone
II. 2+2 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25
tone
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26
tone
3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28
tone

2017
Impozitul, în lei

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau un
echivalent recunoscut

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau un
echivalent recunoscut

Alte sisteme de
suspensie pentru axele
motoare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

60

60

137

60

137

137

320

137

320

320

414

320

414

414

747

414

747

747

1.310

747

1.310

747

1.310

747

1.310

128

299

128

299

299

491

299

491

491

721

491

721

10

4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29
tone
5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31
tone
6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33
tone
7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36
tone
8 .Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38
tone

721

871

871

1.429

721
871

871
1.429

1.429

1.984

1.429

1.984

1.984

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012

1.984

3.012

9. Masa de cel puţin 38 tone
1.984
3.012
1.984
3.012
III. 2+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38
1.579
2.197
1.579
2.197
tone
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40
2.197
2.986
2.197
2.986
tone
3. Masa de cel puţin 40 tone
2.197
2.986
2.197
2.986
IV. 3+2 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38
1.395
1.937
1.395
1.937
tone
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40
1.937
2.679
1.937
2.679
tone
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44
2.679
3.963
2.679
3.963
tone
4. Masa de cel puţin 44 tone
2.679
3.963
2.679
3.963
V. 3+3
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38
794
960
794
960
tone
2 .Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40
960
1.434
960
1.434
tone
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44
1.434
2.283
1.434
2.283
tone
4. Masa de cel puţin 44 tone
1.434
2.283
1.434
2.283
Art.470 alin.(7)
Remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinaţie de autovehicule
NIVELURILE APLICATE ÎN
NIVELURILE APLICABILE ÎN
Masa totală maximă autorizată
ANUL FISCAL 2016
ANUL FISCAL 2017
11

Impozitul, în lei
a. Până la 1 tonă, inclusiv
9
b. Peste 1 tonă, 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
Art.470 alin.(8) Mijlocul de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
21
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
56
3. Bărci cu motor
210
4. Nave de sport şi agrement *)
210
5. Scutere de apă
210
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP inclusiv
559
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv
909
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv
1.398
d) peste 4.000 CP
2.237
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta
182
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv
182
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone, inclusiv
280
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone
490
*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod.

Impozitul, în lei
9
34
52
64
21
56
210
210
210
559
909
1.398
2.237
182
182
280
490

CAPITOLUL V – TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Taxa pentru eliberarea certificatului
urbanism, în mediu urban
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) Până la 150 m², inclusiv
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv
Art.474 alin.(1)

f) Peste 1.000 m²

de NIVELURILE APLICATE ÎN ANUL
FISCAL 2016
Taxa, în lei
6
3.50
4,5
6
7
7 + 0,005 lei/m² pentru fiecare m2 care
depăşeşte 1.000 m²
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NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2017
Taxa, în lei
6
3,50
4,5
6
7
7 + 0,005 lei/m² pentru fiecare m2 care
depăşeşte 1.000 m²

Art.474 alin.(4)

Art.474 alin.(5)

Art.474 alin.(6)

Art. 474 alin.(8)

Art.474 alin.(9)

Art.474 alin.(10)

Art.474 alin.(12)

Art.474 alin. (13)

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 pentru eliberarea unei autorizaţii de
construire pentru o clădire rezidenţială sau
clădire-anexă

15 lei

15 lei

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor
de construcţii

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţii

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 1% din valoarea autorizată a lucrărilor
construire pentru alte construcţii decât cele de construcţie, inclusiv valoarea
menţionate la alin. (5)
instalaţiilor aferente.
Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de
30% din cuantumul taxei pentru
construire
eliberarea certificatului sau a autorizaţiei
iniţiale
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 0,1% din valoarea impozabilă stabilită
desfiinţare, totală sau parţială, a unei pentru determinarea impozitului pe
construcţii
clădiri, aferentă părţii desfiinţate.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje
sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi
prospectare a terenurilor în etapa efectuării
studiilor geotehnice şi a studiilor privind
ridicările topografice, sondele de gaze, petrol
şi alte excavări se datorează de către titularii
drepturilor de prospecţiune şi explorare
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare
pentru lucrările de organizare de şantier în
vederea realizării unei construcţii
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau
rulote ori campinguri

8 lei /mp. afectat

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor
aferente.

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea
certificatului sau a autorizaţiei iniţiale
0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru
determinarea impozitului pe clădiri, aferentă
părţii desfiinţate.

8 lei/mp afectat

3% din valoarea autorizată a lucrărilor
de organizare de şantier.

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de
organizare de şantier.

2% din valoarea autorizată a lucrărilor
de organizare de şantier.

2% din valoarea autorizată a lucrărilor de
organizare de şantier.
.
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Art. 474 alin. (14)

Art.474 alin.(15)

Art.474 alin.(16)

Taxa pentru autorizarea amplasării de
chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi
reclame situate pe căile şi în spaţiile publice
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
Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatură stradală şi adresă

8 lei.

8 lei

13 lei

13 lei

9 lei

9 lei

Art.475 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi

Art.475 alin.(2)

Art.475 alin.(3)

Taxele pentru eliberarea atestatului de
producător, respectiv pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din
sectorul agricol
Persoanele a căror activitate se încadrează în
grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte
activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte
activităţi recreative şi distractive potrivit
Clasificării activităţilor din economia
naţională - CAEN, datorează bugetului local
al comunei, oraşului sau municipiului, după
caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se
desfăşoară activitatea, o taxă pentru
eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică, în funcţie de suprafaţa aferentă
activităţilor respective, în sumă de:
a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de
până la 500 m2, inclusiv;
b) între 4.000 şi 8.000 lei pentru o
suprafaţă mai mare de 500 m2.

50-atestat de producator
20 lei-carnetul de comercializare

50 lei-atesat de producator
20 lei-carnetul de comercializare

-

-

500 lei pana la 500 mp inclusiv
4.000 lei peste 500 mp.

14

500 lei pana la 500 mp inclusiv
- 4.000 lei peste 500 mp.

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
ART. 477 alin.(5) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
Taxa pentru SERVICIILE de reclamă şi publicitate

COTA APLICATA PENTRU ANUL
FISCAL 2016
% din valoarea serviciilor de reclamă si
publicitate, cu excepţia TVA

Servicii de reclamă şi publicitate încheiate
pe baza de contract sau a unui alt fel de
3%
inţelegere*
* cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale
Taxa pentru AFISAJ în scop de reclamă
şi publicitate:

NIVELURILE APLICATE ÎN ANUL
FISCAL 2016
- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

COTA APLICABILA PENTRU ANUL
FISCAL 2017
% din valoarea serviciilor de reclamă si
publicitate, cu excepţia TVA
3%

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL
FISCAL 2017
- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care
15
15
persoana derulează o activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau
structură de afişaj pentru reclamă şi
15
15
publicitate
 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate prevăzută de art.477 si art.478 din Legea 227/2015 se majorează cu 0 % conform art.489 din
Legea 227/2015 privind Codul fiscal

Art.478 alin.(2)

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
ART.480 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal
Manifestarea artistică sau activitatea
distractivă

COTA APLICATĂ PENTRU ANUL
FISCAL 2016
% din suma încasată din vânzarea biletelor de
intrare şi a abonamentelor.

COTA APLICABILĂ PENTRU ANUL
FISCAL 2017
% din suma încasată din vânzarea biletelor
de intrare şi a abonamentelor.

2%

2%

2%

2%

a) în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentare a unui film la
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă
internă sau internaţională
b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate
mai sus
15

 Conform prevederilor art. 483 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codului fiscal cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe spectacole se
plăteşte lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care se organizează spectacolul, la bugetul local al comunei Ogra;
 Persoanele fizice şi juridice care datorează impozitul pe spectacole au obligaţia de a depune declaraţii la primarie, privind spectacolele desfăşurate până la
data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.


Denumirea taxei

Art.486 alin.(4)

Art.486

CAPITOLUL IX- ALTE TAXE LOCALE
NIVELURILE APLICATE IN ANUL
FISCAL 2016

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de
divorţ pe cale administrativă

Taxa pentru eliberarea de copii
heliografice de pe planuri cadastrale sau
alte asemenea planuri detinute de
consiliile locale
Taxa eliberare copii xerox simple:

750 lei

10 lei/ mp sau fractiune

-format A4/faţă-verso

1 leu

-format A3/faţă-verso

2 lei

Taxa pentru oficierea casatoriilor pentru
persoanele care nu au domiciliu sau
resedinta in Ogra

200 lei
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NIVELURILE APLICATE IN ANUL
FISCAL 2017

700 lei

10 lei/ mp sau fractiune

1 leu
2 lei

200 lei

Taxa pentru oficierea căsătoriilor în
zilele de sămbătă, duminică şi sărbătorile
legale, cu excepţia zilelor de paşti
(ortodox , catolic, reformat), crăciun, 1
ianuarie, 1 mai, 30 noiembrie şi 1
decembrie când nu se oficiază căsătorii,
Taxa inregistrare contracte de arenda si
acte aditionale
Taxa pentru eliberarea acordului/avizului
privind desfasurarea unor activitati
comerciale pe raza Comunei Ogra (altele
decat cele prevazute la art. 475 alin(3)
Taxa zilnica pentru utilizarea
temporara a locurilor publice:
- activitaţi de comerţ
Abonament pt. desfacere produse
piata; se va incasa taxa in primele 5
zile din luna respectiva
- Pentru realizarea unor lucrari

150 lei

150 lei

10 lei

10 lei

13 lei

13 lei

15 lei/zi

15 lei/zi

-

100 lei/ luna

1 leu/mp/zi

1 leu/mp/zi

- Pentru depozitarea şi expunerea
unor mărfuri şi materiale

1 leu/mp/zi

1 leu/mp/zi

- Pentru folosirea terenurilor din
domeniul public şi privat al
comunei în vederea amplasării de
panouri indicatoare şi/sau reclamă
- Pentru ocuparea terenurilor din
domeniul public sau privat al
comunei cu constructii provizorii,
autorizate in conditiile legii

0,05 leu/mp/zi

0,05 leu/mp/zi

0,05 leu/mp/zi

0,05 leu/mp/zi
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Taxa paza obsteasca
Taxa coloctare gunoi menjer persoane
fizice
Taxa coloctare gunoi menjer persoane
juridice
Taxa utilzare capela mortuara
Taxa utilizare teren sintetic
Taxa pentru inchirierea clubului pentru
desfasurarea de prezentari produse,
intruniri
Taxa pentru inchirierea caminelor
culturale pentru priveghiuri si pomeni*
*-pentru inchirieri se percepe o garantie
de 150 lei
-in cazul in care se foloseste gazul de la
bucatarie pentru gatit se percepe o taxa de
50 lei
Taxa pentru inchirierea caminelor
culturale pentru alte activitati*
*-pentru inchirieri se percepe o garantie
de 150 lei
-in cazul in care se foloseste gazul de la
bucatarie pentru gatit se percepe o taxa de
50 lei

50 lei/an-persoane fizice
100 lei/an-persoane juridice

50 lei/an-persoane fizice
100 lei/an-persoane juridice

3 lei/persoana/luna

5 lei/persoana/luna

300 lei/an

400 lei/an

100 lei
50 lei/ora

100 lei
50 lei/ora

25 lei/ora

25 lei/ora

100 lei-Ogra
50 lei-satele apartinatoare

100 lei-Ogra
50 lei-satele apartinatoare

250 lei-Ogra
50 lei-satele apartinatoare

250 lei-Ogra
50 lei-satele apartinatoare

80 lei/ora

80 lei/ora

15 lei/plan

15 lei/plan

25 lei

25 lei

25 lei

25 lei

Taxa pentru inchiriere buldoexcavator
afalat in proprietarea comunei Ogra
Taxa pentru avizare plan parcelar
Taxe pentru eliberarea certificatului de
atestare a edificarii constructiei
Taxe pentru eliberarea certificatului de
radiere a constructiei
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Taxa pentru eliberarea adeverintelor, a
oricaror alte inscrisurui care atesta un fapt
sau o situatie
Taxa pentru eliberarea certificatului de
atestare fiscala
Taxa pentru eliberarea certificatului de
atestare fiscal in regim de urgenta

Art.489

Stabilire cote aditionale la impozite si
taxe (nu pot fi mai mari de 50%fata
de nivelurile maxime stabilite in
prezentul titlu.

2 lei

4 lei

4 lei

8 lei

8 lei

10 lei

5%

-

CAPITOLUL XI - SANCŢIUNI

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art.493 alin.(3)

Art.494 alin.(4)

NIVELURILE APLICATE
PENTRU ANUL 2016
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu
amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit.b) cu
amendă de la 279 lei la 696 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.
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NIVELURILE ACTUALIZATE
PENTRU ANUL 2017
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de
la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit.b) cu amendă de la 279
lei la 696 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

Art.494 alin.(5)

NIVELURILE APLICATE
PENTRU ANUL 2016
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale
amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%,
respectiv:
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu
amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar cele de la alin. (2) lit.b)
cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 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 1.300 lei la 6.312 lei

NIVELURILE ACTUALIZATE
PENTRU ANUL 2017
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale
amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%,
respectiv:
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de
la 280 lei la 1.116 lei, iar cele de la alin. (2) lit.b) cu amendă de la
1.116 lei la 2.784 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 1.300 lei la 6.312 lei

II.Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
NIVELURILE APLICATE IN
ANUL FISCAL
2016

Extras din norma juridică

NIVELURILE
APLICABILE IN ANUL
FISCAL
2017
Taxa, în lei

Taxa, în lei
CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, 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
Denumirea serviciului
Taxa (lei)
Taxa (lei)
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1

2
3

4

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

Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscală

6

Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale
folosite în justiţie
Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

8
9
10
11
12

1

Punct abrogate prin art.14
pct.Idin subpunctul 5 din OUG
nr.41/2016

Eliberarea certificatului de producător  Punct abrogat prin art.80 lit.j) din Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
2
Punct abrogate prin art.14
- pentru animale peste 2 ani
2
pct.Idin subpunctul 5 din OUG
nr.41/2016
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale peste 2 ani
5
5

5

7

2

Punct abrogat prin art.1 pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru
aprobarea O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă
întocmite de autorităţile străine
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2
2

Punct abrogate prin art.14 pct.I
din subpunctul 5 din OUG
nr.41/2016

15

15

2
2
2
2

Punct abrogate prin art.14
pct.Idin subpunctul 5 din OUG
nr.41/2016

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau
deteriorate
CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea,
precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit
Acte de identitate:
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2
3
4

1

2

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români,
eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi
pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea
domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români
b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei
Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără
cetăţenie
Punct abrogate prin art.14
6
pct.Idin subpunctul 5 din OUG
nr.41/2016
d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în
Abrogat prin Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
locul celor pierdute, furate sau deteriorate
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din
Abrogat prin Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
Registrul permanent de evidenţă a populaţiei
Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
3
3
Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit
Punct abrogate prin art.14
2
pct.Idin subpunctul 5 din OUG
nr.41/2016
CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere
Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi
5
6
subcategoriile A,A1,B,B1 şi B+E
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A
Abrogat prin Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia
Abrogat prin Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E
d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile sau
28
28
subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E ,D1+E, Tb, Tv
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia
Abrogat prin Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E,
Abrogat prin Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
D+E
Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere,
pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost
respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de
84
84
conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoala de conducatori
de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E
22

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere,
Abrogat prin Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
pentru categoriile cuprinse în permisul anulat
4
Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009
pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere
CAPITOLUL IV
Taxe 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 3.500 kg.
60
60
inclusiv
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg,
Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2009
inclusiv, şi 3.500 kg, inclusiv
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg
145
145
2
Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
9
9
neînmatriculate permanent sau temporar
3
Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor
414
414
CAPITOLUL IVˆ1
Taxa pentru furnizare date
1.
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din
Registrul naţional de evidenţa a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de
evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele
judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi
certificatelor de înmatriculare
CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare
1.
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza
Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
15
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ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere*)
3

*) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate de la data de 24 noiembrie 2004,
eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit.

SEF BIROU FINANCIAR CONTABIL-RESURSE UMANE,
VODA GABRIELA
Întocmit ,
Consilier -Șanta Simona -Marcela
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