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T A B L O U L 
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se 

stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului sacele, 
în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 
 
 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite şi taxe locale 
CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) 
Cota impozitului pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă 

aflate în proprietatea persoanelor fizice 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2017 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

0,08% - 0,2% 0,08% 

Art. 457 alin. (2) - lei/m² - 
 
 
 

Tipul clădirii 

VALORILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2017 

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 
Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 
încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate sau 

încălzire 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate sau 

încălzire 

A. Clădiri 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 

 
1.000 

 
600 

 
1.000 

 
600 

B. Clădiri cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse 
unui tratament termic şi/sau chimic 

 
300 

 
200 

 
300 

 
200 

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 

 
200 

 
175 

 
200 

 
175 

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

 
125 

 
75 

 
125 

 
75 

ANEXA nr.1 
la Hotărârea Consiliului Local 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2017 
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COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL  2017 

 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017 

 
Art. 458 alin. (1) 
Cota impozitului pentru clădirile 

nerezidenţiale aflate în 
proprietatea persoanelor 

persoanelor fizice 

 
 

0,2% - 1,3% 

 
 

0,2 % 

Art. 460 alin. (1) 
Cota impozitului/taxei pe 

clădirile rezidenţiale deţinute de 
persoanele juridice 

0,08% - 0,2% 0,1 % 

Art. 460 alin. (2) 
Cota impozitului/taxei pentru 
clădirile nerezidenţiale aflate 
în proprietatea sau deţinute de 

persoanele juridice 

0,2% - 1,3% 1% 

Art. 462 alin. (2) BONIFICAŢIE 0% - 10% 10  % 
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CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2) - lei/ha - 
Zona în 
cadrul 
localităţii 

NIVELURILE   STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL   2017 
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A 8.282 - 
20.706 

6.878 - 
17.194 

6.042 - 
15.106 

5.236 - 
13.090 711 -1.788 569 -1.422   6.042    

B 6.878 - 
17.194 

5.199 - 
12.998 

4.215 - 
10.538 

3.558 - 
8.894 569 -1.422 427 -1.068   4215    

C 5.199 - 
12.998 

3.558 - 
8.894 

2.668- 
6.670 

1.690 - 
4.226 427 -1.068 284 - 

710 
  2668    

D 3.558 - 
8.894 

1.690 - 
4.226 

1.410- 
3.526 984 -2.439 278 - 

696 
142 - 
356 

  1410    

 
Art. 465 alin. (4) - lei/ha - 
Nr. 
crt. 

Zona 
 

Categoria 
de  folosinţă 

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2017 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 28 21 19 15 
2 Păşune 21 19 15 13 21 19 15 13 
3 Fâneaţă 21 19 15 13 21 19 15 13 
4 Vie 46 35 28 19 46 35 28 19 
5 Livadă 53 46 35 28 53 46 35 28 
6 Pădure   sau   alt teren cu 

vegetaţie forestieră 
28 21 19 15 28 21 19 15 

7 Teren cu ape 15 13 8 0 15 13 8 0 
8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Art. 465 alin. (7) - lei/ha - 
 
 

Categoria de folosinţă 

NIVELURILE STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2017 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

 
1 

Teren cu construcţii 22 - 31  
28 

 
2 

Teren arabil 42 - 50 48 

 
3 

Păşune 20 - 28  
26 

 
4 

Fâneaţă 20 - 28  
26 

 
5 

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 - 55  
53 

 
5.1 

Vie până la intrarea pe rod 0  
0 

 
6 

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48 - 56  
53 

 
6.1 

Livadă până la intrarea pe rod 0  
0 

 
7 

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 8 - 16  
14 

 
7.1 

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0  
0 

 
8 

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 - 6  
5 

 
8.1 

Teren cu amenajări piscicole 26 - 34  
31 

 
9 

Drumuri şi căi ferate 0  
0 

 
10 

Teren neproductiv 0  
0 

 
Art. 467 alin. (2) BONIFICAŢIE 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL  2017 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017 
 

0% - 10% 
 

10 % 
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CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Art. 470 alin. (2) 
Nr. 
crt. 

 
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2017 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

Lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta 
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta) 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1.600 cm3, inclusiv 

8 8 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 
cm3

 

9 9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 18 18 
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 72 72 
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 144 144 
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

 290 290 
7 Autobuze, autocare, microbuze 24 24 
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până 

la 12 tone, inclusiv 
30 30 

9 Tractoare înmatriculate 18 18 
II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2017 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

 2-4 4 
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

 4-6 6 
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidenţiată 50-150 lei/an 150 lei/an 

 * grupa de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta 
Art. 470 alin.(3 ) 

MIJLOACE DE TRANSPORT 
HIBRIDE 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL  2017 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017 
 

50% - 100% 
 

90% 
 

Art. 470 alin. (5) 
 
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2017 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 
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 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I două axe 
 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133 0 133 
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 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 133 367 
 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 367 517 
 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1.169 517 1.169 
 5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1.169 517 1.169 

II 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 133 231 
 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 231 474 
 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 474 615 
 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 615 947 
 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1.472 947 1.472 
 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1.472 947 1.472 
 7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472 947 1.472 

III 4 axe 
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 615 623 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 623 973 
 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1.545 973 1.545 
 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 
 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 
 6 Masa de cel puţin 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 
Art. 470 alin. (6) 

 
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2017 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

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

 
alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare 

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

majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate 

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60 0 60 
 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 60 137 
 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 137 320 
 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 320 414 
 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 414 747 
 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1.310 747 1.310 
 9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1.310 747 1.310 
II 2 + 2 axe 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 128 299 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 299 491 
 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 491 721 
 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 721 871 
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5 

 
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 

 
871 

 
1.429 

 
871 

 
1.429 

 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1.984 1.429 1.984 
 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 
 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 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 tone 1.579 2.197 1.579 2.197 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986 
 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 tone 1.395 1.937 1.395 1.937 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2.679 1.937 2.679 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963 
V 3 + 3 axe 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 794 960 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1.434 960 1.434 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283 
  

4 
 

Masa de cel puţin 44 tone 
 

1.434 
 

2.283 
 

1.434 
 

2.283 
 

Art. 470  alin. (7) Remorci, semiremorci sau rulote 
 

Masa totală maximă autorizată 
NIVELURILE STABILITE 

PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2017 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2017 
Impozit - lei - Impozit - lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv 9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone 52 52 
d. Peste 5 tone 64 64 
Art. 470 alin. (8) Mijloace de transport pe apă   
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 21 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 56 
3. Bărci cu motor 210 210 
4. Nave de sport şi agrement 0 - 1.119 1.119 
5. Scutere de apă 210 210 
6. Remorchere şi împingătoare: X X 
a) până la 500 CP, inclusiv 559 559 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909 909 
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1.398 1.398 
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d) peste 4000 CP 

 
2.237 

 
2.237 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 182 182 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182 182 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 280 280 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490 490 

Art. 472 alin. (2) ) 
BONIFICAŢIE 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL  2017 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017 
0% - 10%  

                                     10% 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI A 
ALTOR AVIZE ŞI AUTORIZAŢII 

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

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2017 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 5 - 6 7 
b) între 151 şi 250 m² inclusiv 6 - 7 8 
c) între 251 şi 500 m² inclusiv 7 - 9 10 
d) între 501 şi 750 m² inclusiv 9 - 12 13 
e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 12 - 14 15 
f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1.000 m2
 

15 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 
depăşeşte 1.000 m2

 

Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

0 - 15 15 

Art. 474 alin. (10) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 0 - 15 15 

Art. 474 alin. (14) 
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 

 

0 - 8 

 

8 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea 
branşamente 

 
unei 

 
autorizaţii 

 
privind 

 
lucrările 

 
de 

 
racorduri 

 
şi 

 
0 - 13 

 
15 
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Art. 474 alin. (16) 
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 9 10 

Art. 475 alin. (1) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 0 - 20 20 

 
Art. 475 alin. (2) 
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea 
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

 

0 - 80 

 

80 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv 

 
 

0 - 4.000 

2.500 – zona A 
2.000 – zona B 
1.500 – zona C 
1.000 – zona D 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2

 

 
 

4.000 - 8.000 

5.500 – zona A 
5.000 – zona B 
4.500 – zona C 
4.000 – zona D 

 
 
 

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

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2017 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

1%  - 3% 3 % 

Art. 478 alin. (2) 
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2017 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 - - lei/m2 sau fracţiune de m2 - 
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică 0 - 32 32 

b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate 0 - 23 23 

 
CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE  SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2) 
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2017 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

a) pentru spectacolul de teatru, balet, operă , operetă, concert filarmonic sau altă 
manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ 
sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională 

 
0% - 2% 

2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 0% - 5% 5% 
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CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 
  

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2017 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi altele asemenea. 

Sunt prevăzute în anexa nr. 2 

Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale 
administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca 
majorarea să poată depăşi 50% din această valoare*. 

 
500 – 
750* 

 
600 

Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 

0 – 32 32 

 
 

 
II.  Legea  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare 
LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2

 
1) Extras din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru: „Art. 4. - … (2) Taxele prevăzute la alin. (1) pot fi majorate cu până la 40% de către consiliul local în a cărui rază teritorială se află sediul 
prestatorului de servicii. 

(3) Consiliile locale stabilesc majorarea prevăzută la alin. (2), în funcţie de necesităţile funcţionării normale a serviciilor publice şi de îndeplinirea atribuţiilor ce revin autorităţilor administraţiei publice locale. 
(4) În cazul în care nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se modifică prin dispoziţii legale, majorarea de până la 40% se va aplica la noile niveluri. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Art. 13. – Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de prezenta lege, se actualizează periodic, în funcţie de rata inflaţiei, prin: 

a) hotărâre a consiliilor locale, în condiţiile stabilite prin legea privind impozitele şi taxele locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetele locale;” 
2) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din: 
……………………………………………………………………………… 

c) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale. 
(11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. … c) se ajustează pentru a reflecta rata inflaţiei în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 

Publice.” 

Art. 4. alin. (2) COTELE STABILITE DE LEGE 
PENTRU ANUL 2017 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

0% - 40%  
 

Extras din norma juridică 
NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2

 

PENTRU ANUL 2017- lei - 
NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2

 

PENTRU ANUL 2017 
-  lei - 

CAPITOLUL I 
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de 

Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 
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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 

Potrivit prevederilor art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: „Certificatele, adeverinţele sau alte documente pentru care legea prevede 
plata taxei extrajudiciare de timbru, eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.” 
2. Eliberarea certificatului de producător Abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind impozitele şi 

taxele locale 
 
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: x x 

- pentru animale sub 2 ani 2 2 
- pentru animale peste 2 ani 2 2 

4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, 
în bilete de proprietate: 

x x 

- pentru animale sub 2 ani 2 2 
- pentru animale peste 2 ani 5 5 

5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală Abrogat prin art. 344  din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală 
6. Eliberarea, la cerere. A certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale 
folosite în justiţie 2 2 

7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 2 
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 15 15 

 
9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 2 

 
10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă 
întocmite de autorităţile străine 

 
2 

 
2 

11.Reconstituirea  şi  întocmirea  ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 2 
12.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau 
deteriorate 

2 2 

 
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 

1. Acte de identitate: x X 
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 

 

5 

 

5 

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 
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c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără 
cetăţenie 

6 6 

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în 
locul celor pierdute, furate sau deteriorate Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 

2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din 
Registrul permanent de evidenţă a populaţiei 

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 

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

 
CAPITOLUL III 

Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere 
1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de 
autovehicule: 

x X 

a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi 
subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E 6 6 

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia 

dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E 
Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 

d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule dintre categoriile sau 
subcategoriile  C, C1, Tr, D, D1,C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi Tv 

28 28 

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

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 

f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, 
D+E 

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 

 
2. 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 
conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de 
autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E 

 
 
 

84 

 
 
 

84 

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, 
pentru categoriile cuprinse în permisul anulat 

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru 
obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere 

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 

 
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: x x 
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a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg 
inclusiv 60 60 

b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg 
inclusiv şi 3.500 kg inclusiv 

Abrogat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2009 

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 neînmatriculate 
permanent sau temporar 9 9 

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi  remorcilor 414 414 

CAPITOLUL IV1  Taxa pentru furnizare date 
1. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din 
Registrul naţional de evidenţă 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 

 
 

5 

 
 

5 

 
CAPITOLUL V 

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii 
fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu 
excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere**) 

 
15 

 
15 

**) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea şi înmânarea titlurilor de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit. 

 
NOTĂ: Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale. 

 

CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI 
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)  

LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

- lei - - lei - 
 lit. a) se sancționează cu amendă 70 – 279 70 – 279 
 lit. b) se sancționează cu amendă 279 – 696 279 – 696 
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și 
gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă 

325 – 1.578 325 – 1.578 



14  

 
 
 

 (41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 
494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă  

500 – 2.500 500 – 2.500 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.    
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 280 – 1.116 280 – 1.116 
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1.116 – 2.784 1.116 – 2.784 
 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și 
gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă 

1.300 – 6.312 1.300 – 6.312 

NR. 
CRT. 

ATRIBUŢIA ŞI FUNCŢIA NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

DATA SEMNĂTURA 

1. Aprobat: PRIMAR ING. POPA VIRGIL   

2. Vizat: DIR. EXECUTIV EC. COMAN RODICA   
3. Vizat:Bir. 

Cont.Administrativ 
C.J. DASCALU BIANCA   

4. ARHITECT SEF ARH. PRICOPE CATALIN   
5.  ŞEF SERVICIU IMPOZITE SI TAXE EC.SIMION ALINA    



ANEXA nr.2 

 
 
 
 
 
CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE 
 
 
 
 

- Taxă hotelieră in cota de 1% din tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare. Taxa se datoreaza pentru intreaga perioada de sedere. 
Taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, denumita taxa hoteliera se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se 
realizeaza cazarea odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate. Unitatea de cazare are obligatia de a varsa taxa colectata in 
conturile bugetului local ale Primariei Mun. Sacele. Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local lunar, 
pana la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se colecteaza taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea. Unitatile 
de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie la Serviciul Impozite si taxe locale din cadrul Primariei Mun. Sacele. 

- Taxă înregistrare contracte arendare:  

- Pentru suprafețele de teren până la 1 ha 5 lei  

- Pentru suprafețele de teren între 1 - 5 ha 10 lei  

- Pentru suprafețele de teren între 5 - 10 ha 15 lei  

- Pentru suprafețele de teren peste 10 ha 10 lei  

- Taxă adeverință somaj, ajutor de încalzire 2 lei  

- Alte adeverințe conform Registrului Agricol 20 lei  

- Taxa pentru copii documente privind legile Fonului Funciar, stabilita conform Raportului Serviciului Fond Funciar, Registru Agricol, 
Cadastru:           – 0,3 lei/ pag. A4             
                      - 0,5 lei/pag. A5 

- Adeverințe DADR 10 lei  

- Adeverință pentru licitații pășune 20 lei  

- Alte adeverințe conform legilor Fondului Funciar 10 lei  

 

la Hotărârea Consiliului Local 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2017 



- Taxa  comisie tehnica de amenajare a teritoriului si Urbanism,  

stabilita conform Raportului Biroului Urbanism, Patrimoniu -  200 lei – PF 

                   - 300 lei - PJ 

- Taxa  informare conform Regulament Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea  

planurilor de urbanism sau amenajare a teritoriului ,  stabilita conform Raportului Biroului Urbanism, Patrimoniu -  100 lei P.U.Z. 

                       -   50 lei P.U.D. 

- Taxa  Comisie circulatie ,  stabilita conform Raportului Biroului Urbanism, Patrimoniu -  20 lei PF 

                                                                                      -   50 lei PJ 

- Taxa inregistrare vehicule    80 lei 

- Taxa P.S.I. pentru persoanele fizice 7 lei.  

 
  



CAPITOUL IX  -  ALTE TAXE LOCALE 
ART. 486  din Legea nr. 227/2015  privind Codul Fiscal 

 
PROCEDURA 

Privind modul de calcul si plata a taxelor instituite in temeiul art.486 
din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal 

 
 

Ocuparea temporara a locurilor publice si private ale municipiului de catre persoanele fizice, persoane fizice autorizate si asociatii 
familiale autorizate sau persoane juridice, se face in baza aprobarii eliberate de Primaria Municipiului Sacele prin serviciile de resort. 

Valoarea totala a taxei de ocupare a domeniului public se calculeaza prin inmultirea  taxei de folosinta domeniu public sau privat 
stabilita prin H.C.L.. cu numarul de zile a perioadei solicitate si cu suprafata ocupata din domeniul public (exprimata in mp),  

În cazul în care contribuabilul depaseste termenul inscris pe autorizatie, se vor percepe majorari de intarziere calculate pana la data 
efectuarii platii inclusiv, prin aplicarea cotei de majorari precizate in actele normative in vigoare. 
 Pentru instituirea   taxelor zilnice Consiliul Local al municipiului Sacele  are în vedere următoarele criterii :  

1) Imobilele sau terenurile să aparţină domeniului public sau privat al municipiului sau să fie administrate direct de către Consiliul 
Local ; 

   (Nu intră sub incidenţa acestui punct imobilele sau terenurile care aparţin domeniului public sau privat care sunt concesionate , 
inchiriate     potrivit legii .) 
2) Calcul diferenţiat în raport cu:  
- gradul de amenajare şi dotare a pieţelor  ; asigurarea cu apă potabilă , apă curentă pentru spălarea produselor, iluminat, spaţii 
acoperite,   suprafeţe asfaltate , etc;  
- serviciile prestate către utilizatori şi consumatori;  
- suprafaţa ocupată; 
 
3) Taxele se încasează  de către încasatorii din cadrul Administraţiei Pieţelor  şi casierii  Serviciului  Impozite şi taxe din cadrul 

Primăriei;  
4) Taxele încasate se depun la caseria Primariei mun. Sacele la sfârşitul  zilei încasării acestora;  
5) Pentru taxele  achitate  se emit  numai chitanţe cu regim  special, inseriate si personalizate avand doua parti, din care una se 

elibereaza comerciantului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.  Emiterea  şi evidenţa  acestora este supravegheată şi 
controlată de către Serviciul Contabilitate din cadrul Primăriei, serv. Impozite si Taxe ;  

 6)  Modelele de cerere ,  autorizaţie pentru comerţ ambulant , sunt puse la dispoziţie de către Primăria mun. Sacele ;  
 7)   Pentru depozitarea de materiale , utilaje, furaje, etc, taxa se stabileşte în lei / m² / zi,; 
 
 
 
  



Tarifele de baza lunare pe metru patrat 
la chiriile pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta din fondul locativ de stat 

                                                                                                                                                                          lci/mp 
Nr. 
Crt. 

Activitatea desfasurata in spatiile 
cu alta destinatie decat cea de 
locuinta 

ZONA 
Lux I Centrala    II Centre cartier Unitali periferice 

Tarif 
An 2016 

Tarif 
an 2017 

Tarif 
An 

2016 

Tarif 
 an 

2017 

Tarif 
An 

2016 

Tarif 
an 2017 

Tarif 
An 

2016 

Tarif 
an 2017 

1. Unitati comcrciale cu amanuntul 
alimentare sau nealimentare 

26 26 22 22 20 20 15 15 

2. Unitati   comerciale   specializate   
de alimentatic publica - cofetarii 

27 
20 

27 
20 

23 23 21 
13 

21 
13 

20 
9 

20 
9 

3. Spatii pentru jocuri 
 

37 37 34 34 32 32 32 32 
4. Unitati   comerciale  specializate     

de librarie si papetarie -anticariat, 
filatelie, legatorie carte 

8 
5 

8 
5 

7 
2 

7 
2 

5 
2 

5 
2 

5 
2 
 

5 
2 
 

5. Spatii dc productie (laboratoare dc 
patisarie, carmangerii, bucatarii, 
etc) atelier de productie industrial! 
si prestari servicii diverse-exclusiv 
cele ale invalizilor 

12 12 8 8 7 7 5 5 

6. Sedii de banci, case de schimb 
valular 

37 37 34 34 32 32 32 32 

7. Sedii administrative ale agentilor 
economici. birouri agentii de turism 

12 12 9 9 8 8 7 7 

8. Redactii de presa 2 2 2 2 2 2 2 2 
9. Sedii  de  institutii  si oficii 

bugetare inclusiv dependintc si 
arhive. Spatii social culturale, 
invatamant de toate gradele, case de 
cultura, teatre, scoli    de    arta,    
biblioteci,    muzee, ateliere de 
creatie, sali de cxpozitie, depozite   
de   arta,  centre  de  creatie 

l  l ii d   

1 1 1 1 1 1 1 1 

 
  



 
 
Nr. 
Crt. 

Activitalea desfasurata in spatiile 
cu alta destinatic decat cea de 
locuinta 

ZONA 
Lux 1 Centrala 11 Centre cartier Unitati periferice 

Tarif 
An 2016 

Tarif 
an 2017 

Tarif 
An 

2016 

Tarif 
 an 

2017 

Tarif 
An 

2016 

Tarif 
an 2017 

Tarif 
An 

2016 

Tarif 
an 2017 

10. Spatii      pentru      profesii      
liberale conform art. 15(3) din 
O.G. 73/99 ( mcdici,      avocati,      
notari,      expert contabil,          
contabil          autorizat, consultant     
de     plasament     valori mobiliare,   
arhitect)   desfasurate   in mod 
independent, -cabinet veterinar -
laboratoare 

13 
1 
12 

13 
1 
12 

12 
1 
8 
 

12 
1 
8 
 

8 
1 
7 
 

8 
1 
7 
 

5 
1 
5 
 

5 
1 
5 
 

11. Farmacii, unitati tehnico 
medicale -plante medicinale 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

12. Cinematografe inclusiv dependinte 2 2 2 2 2 2 2 2 
13. Sedii    de    organizatii    sindicale,   

fundatii,      asociatii   a veteranilor 
si  invalizilor  de  razboi, societati 
si asociatii cu scop caritabil de    
aparare    a    drepturilor   omului, 
asociatii de locatari si casele de 
ajutor reciproc    a    pensionarilor    
ce    nu inregistreaza      profit,      
sedii      ale handicapatilor, spatii 
de productie si prestari servicii ale 
cooperativelor de invalizi,   
persoane   handicapate   care prezinta   
adeverinta   de   la   Insp.   de 
handicapati,     inclusiv     spatiile    

     

1 1 1 1 1 1  1  1 

14. Depozite de mana pana la 30 mp 8 8 7 7 5 5 2 
 

2 
 15. Unitati comerciale en-gros 28 28 27 27 23 23     22     22 

16. Spatii de depozitare a)    suprateran  
b)    subteran 
c)    depozite      de      carburanti 
lubrefianti 

15 
9 

15 
9 

13 
8 
2 

13 
8 
2 

8 
7 
2 
 

8 
7 
2 
 

7 
5 
2 
 

7 
5 
2 
 

17. Dependinte (vestibul, antreu, 
culoare, holuri, oficii, grupuri, 

  

1 1 1 1 1 1 1 1 

18. Garaje 5 5 2 2 2 2 2 2 
  



 
Tarifele de baza pe metru patrat pentru inchirierea terenurilor proprietatea municipiului Sacele 
 
Nr. Crt. Destinatia terenului Tarif  2016 Tarif  -2017 

1. Inchirierea de teren in scopul amplasarii de chioscuri si 
tonete 

    6  lei/mp/luna     6  lei/mp/luna 

2. Inchirierea de curti si alte terenuri nearabile     5    lei/mp/an     5    lei/mp/an 
3. Inchirierea de teren in scopul amplasarii panourilor 

publicitare 
  22   lei/mp/luna   22   lei/mp/luna 

4. Inchirierea de teren gradini     4  lei/mp/an    4  lei/mp/an 
5. Tariful  pentru folosirea terenurilor proprietatea 

municipiului Sacele  in scopul depozitarii de produse 
pentru activitatati de productie si servicii 

   2 leu/mp/luna     2 lei/mp/luna 

 
Tariful  pentru folosirea terenurilor proprietatea municipiului Sacele  in scopul depozitarii de produse pentru activitatati de productie si servicii in 
cuantum de  2 lei/mp/luna. 
 
Tariful de baza pentru parcarile de resedinta din municipiul Sacele : 120 lei/an respectiv  10 lei/ luna 
 
  



 
TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE , ALTELE  DECÂT CELE DIN PIEŢE  

Activitate desfăşurată  Tarif  an- 
2016 

Tarif  an- 
2017 

a) comercializarea ambulantă de produse 
din faţa magazinelor sau alte locuri autorizate ; 
( in functie de zonarea municipiului aprobata 
prin Hotararea Consiliului Local) 

b) amplasarea de circuri, utilaje pentru  
distracţii, menajerii, etc. 

c) depozitarea de diverse materiale / stradă/  
trotuar/ si alte locuri publice; 

d) Organizare de santier in baza 
autorizatiei de construire, cererii si a 
schitei aprobate pentru perioada 
solicitata de beneficiar- in cazul persoanelor 
fizice; 

e)  Organizare de santier in baza 
autorizatiei de construire, cererii si a 
schitei aprobate pentru perioada 
solicitata de beneficiar- in cazul persoanelor 
juridice; 

f) Taxa pentru panouri mobile şi afişe 
g) Amenajare terasă de vară (provizorii ) 
h) Comercializare produse ocazionale,  

mărţişoare, , cosmetice,  felicitări, flori naturale  
si   artificiale, jucării, articole de porţelan,  şi 
altele 

i) Comercializare carti 
   j) Organizarea de campanii promoţionale                             
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TAXA 
pentru folosirea locurilor publice pentru anul 2016 

(pieţe, târguri, oboare) 
 
DENUMIREA TAXEI 

Taxa  pentru 
anul 2016 

 

Taxa  pentru 
anul 2017 

 
1. Taxa de utilizare a meselor, platourilor şi tarabelor de către producătorii agricoli particulari  - 
lei/masa/zi 

6,00 6,00 

2. Taxa de utilizare a meselor, platourilor şi tarabelor de către agenţii economici autorizaţi 
(societăţi comerciale, asociaţii familiale şi persoane fizice independente) – lei/masa/zi 

6,00 6,00 

3. Taxa pentru închiriere cântare - lei/buc/zi 5,00 5,00 

4. Taxa pentru utilizarea grupurilor sanitare - lei/persoană 1 1 

 
 

NR. 
CRT. 

ATRIBUŢIA ŞI FUNCŢIA NUMELE ŞI PRENUMELE DATA SEMNĂTURA 

1. Aprobat: PRIMAR ING. POPA VIRGIL   

2. Vizat: DIR. EXECUTIV EC. COMAN RODICA   
3. Vizat:Bir. 

Cont.Administrativ 
C.J. DASCALU BIANCA   

4. ARHITECT SEF ARH. PRICOPE CATALIN   
5.  ŞEF SERVICIU IMPOZITE SI TAXE EC.SIMION ALINA    



 
 
Anexa nr.3 la H.C.L. Nr.  
 

PROCEDURA 
de acordare a scutirii impozitului/taxei pe clădiri si pe teren conform  art. 456 alin. (2) lit. j) si 

art. 464 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
 

Pentru anul 2017 scutirile stabilite de consiliul local in conformitate cu prevederile art. 456 alin. (2) lit. j) si 
art. 464 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda in 
procent de 100 %  numai pentru clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea beneficiarului, 
respectiv, pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea beneficiarului pe baza 
de cerere depusa la Primaria Mun. Sacele si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana 
in cauza depune documentele justificative prin care atesta situatia respectiva. 
 

Dosarul privind cererea de acordare a reducerii se claseaza daca acesta nu poate fi intocmit in mod complet, 
respectiv nu cuprinde toate elementele prevazute in prezenta, din motive imputabile solicitantului. 

 
Cererea de acordare a scutirii trebuie sa fie insotita de urmatoarele acte:  
- original si copie dupa buletin/ carte de identitate de unde sa rezulte adresa de domiciliu pentru toti 

membrii familiei 
- acte care fac dovada proprietatii respectiv extras de carte funciara actualizat (copie contract de 

vanzare-cumparare, contract de donatie, certificat de mostenitor) 
- original si copie dupa orice alte documente justificative 
- certificatul de revolutionar eliberat in baza  art. 3, alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 a 

recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 cu 
modificările şi completările ulterioare.” 

 
 
 

NR. 
CRT. 

ATRIBUŢIA ŞI FUNCŢIA 
NUMELE ŞI 
PRENUMELE 

DATA SEMNĂTURA 

1. Aprobat: PRIMAR ING. POPA VIRGIL   

2. Vizat: DIR. EXECUTIV EC. COMAN RODICA   
3. Vizat:Bir. 

Cont.Administrativ 
C.J. DASCALU BIANCA   

4. ARHITECT SEF ARH. PRICOPE 
CATALIN 

  

5.  ŞEF SERVICIU IMPOZITE SI TAXE EC.SIMION ALINA    



Anexa nr.4 la H.C.L. Nr.  
 
 
 

PROCEDURA 
de acordare a scutirii impozitului/taxei pe clădiri  

conform  art. 456 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
 
 
 
 

Pentru anul 2017 scutirile stabilite de consiliul local in conformitate cu prevederile art. 456 alin. (2) lit. a)  
din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda in procent de 50 %  
numai pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee 
ori case memoriale pe baza de cerere depusa la Primaria Mun. Sacele si se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a 
anului urmator celui in care persoana in cauza depune documentele justificative prin care atesta situatia respectiva. 
 

Dosarul privind cererea de acordare a reducerii se claseaza daca acesta nu poate fi intocmit in mod complet, 
respectiv nu cuprinde toate elementele prevazute in prezenta, din motive imputabile solicitantului. 

 
Cererea de acordare a scutirii trebuie sa fie insotita de urmatoarele acte:  
- original si copie dupa buletin/ carte de identitate  
- acte care fac dovada proprietatii respectiv extras de carte funciara actualizat (copie contract de 

vanzare-cumparare, contract de donatie, certificat de mostenitor) 
- original si copie dupa orice alte documente justificative 
- document care atesta ca imobilul se regaseste in categoria cladirilor monument istoric (emis de Ministerul 

Culturii). 
 
 
 
 

NR. 
CRT. 

ATRIBUŢIA ŞI FUNCŢIA 
NUMELE ŞI PRENUMELE 

DATA SEMNĂTURA 

1. Aprobat: PRIMAR ING. POPA VIRGIL   

2. Vizat: DIR. EXECUTIV EC. COMAN RODICA   
3. Vizat:Bir. 

Cont.Administrativ 
C.J. DASCALU BIANCA   

4. ARHITECT SEF ARH. PRICOPE CATALIN   
5.  ŞEF SERVICIU IMPOZITE SI TAXE EC.SIMION ALINA    
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