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HOTARARE  A  CONSILIULUI LOCAL 

Privind modificarea H.C.L. nr.73/28.12.2012 „pentru  stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 

2013, conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile şi completarile ulterioare”, modificata 

si completata prin H. C. L. nr. 7/08.012013 privind mentinerea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

2013, stabilite prin Hotararea Consiliului Local al mun. Sacele  nr.73/28.12.2012 precum si modificarea si 

completarea acesteia in baza H.G. nr.1309/2012 si  

O.G. nr.1/2013 

 

 Consiliul  Local  al  municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă de indata  în data de 31.01.2013.           

 Analizând la iniţiativa Primarului, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate întocmit de 

Serviciul Impozite şi Taxe locale, înregistrat cu nr. 3144/.29.01.2013, prin care se propune stabilirea  

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 

modificarile şi completarile ulterioare in baza H.G. nr.1309/2012 si O.G. nr.8/2013 

Avand in vedere prevederile art.288 din Legea nr.571 privind Codul fiscal cu modificarile si 

completarile ulterioare ” Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene 

adoptă hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal următor în termen de 45 de zile 

lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la 

art. 292. 

    (2) Primarii, primarul general şi preşedinţii consiliilor judeţene asigură publicarea corespunzătoare a 

oricărei hotărâri în materie de impozite şi taxe locale adoptate de autorităţile deliberative respective.”. 

Totodata in conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica, s-a  procedat la publicarea “Proiectului de act normativ privind aprobarea impozitelor si taxelor 

pentru anul 2013, in vederea participarii cetateniilor si asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a 

actelor normative cu aplicabilitate generala”. 

Având în vedere prevederile art. 292 din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile 

ulterioare “În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care consta într-o anumită suma în lei sau care 

este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează o data la 3 ani, ţinând cont de 

evoluţia ratei inflaţiei de la ultima indexare 

(2) Sumele indexate se iniţiază în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi 

Internelor şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, emisă până la data de 30 aprilie, inclusiv, a fiecărui an.” 

 Vazind prevederile H.G. nr. 1309/2012 ” privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi 

taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013”,  ale 

O.G. nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal unde au fost stabilita majorarea 

impozitului pentru persoanele fizice ce detin mai multe cladiri si a impozitului pe mijloacele de transport si 

ale O.G. 30/02.09.2011 „pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum 

si pentru reglementarea unor masuri financiar fiscale.” 

 În conformitate cu Legea nr. 351/24.07.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

national, Municipiul Sacele se incadreaza in localitatile urbane de rangul II . 

 Conform art. 287 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare “nivelul 

impozitelor şi taxelor locale prevăzute în prezentul titlu poate fi majorat anual cu pana la 20% de consiliile 

locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, cu excepţia taxelor prevăzute la 

art. 263 alin. (4) şi (5) şi la art. 295 alin. (11) lit. b)-d).” 



Vazand  prevederile O.G. nr.1/2013 „ Pentru anul 2013, prin derogare de la prevederile Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice 

locale pot adopta hotărâri privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale 

prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi 

taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013, cel mult 

până la nivelurile prevăzute prin hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale respective, adoptate de 

către acestea pentru anul 2012. 

    (2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) pot fi adoptate în termen de cel mult 20 de zile de la intrarea în vigoare 

a prezentei ordonanţe. 

    (3) Sumele achitate de contribuabili peste nivelurile impozitelor şi taxelor locale aprobate prin hotărâri ale 

autorităţilor deliberative conform alin. (1) se compensează cu obligaţii de plată către bugetele locale cu 

termene de plată viitoare sau se restituie la cererea contribuabililor.” 

 si ale art. IV alin 1 din O.G. 8 /2013  “    Prevederile alin. (1) al articolului unic din Ordonanţa Guvernului 

nr. 1/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale sunt 

aplicabile numai de autorităţile administraţiei publice locale care nu au înregistrate la data de 31 decembrie 

2012 arierate, aşa cum sunt definite în Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

    (2) Autorităţile administraţiei publice locale care au adoptat hotărâri privind impozitele şi taxele locale 

pentru anul 2013 în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 1/2013 şi care nu îndeplinesc condiţiile de la alin. (1) 

adoptă noi hotărâri, stabilind că începând cu 1 februarie 2013 nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile sunt cele din Hotărârea 

Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte 

taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013. Hotărârile se adoptă în 

procedură de urgenţă, intrând sub incidenţa prevederilor art. 6 alin. (9) din Legea nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare. 

    (3) Persoanele fizice care au achitat impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 şi achită integral până la 

data de 30 septembrie 2013 diferenţele rezultate în urma aplicării alin. (2) beneficiază de prevederile art. 255 

alin. (2), art. 260 alin. (2) şi art. 265 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare” 

În conformitate cu prevederile: 

-  Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii  

nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedură fiscală; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală; 

- HG 1309 /2012 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2011  

- OG 1/ 09.01.2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor si 

taxelor locale 

- O.G. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea 

unor măsuri financiar-fiscale 

- Hotărârile Consiliului Local Sacele cu relevanţă în stabilirea şi completarea impozitelor şi taxelor locale; 

si in temeiul art. 36, alin.1, alin.2, lit.b, alin.4, lit.a, lit.c şi al art.45, alin.1, alin.2 din Legea Administraţiei 

Publice Locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1.  Se modifica art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 73/28.12.2012 pentru  stabilirea  

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 

modificarile şi completarile ulterioare, modificat si completat prin Hotararea Consiliului Local nr. 7/2013 



privind mentinerea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, stabilite prin Hotararea Consiliului Local 

al mun. Sacele  nr.73/28.12.2012 precum si modificarea si completarea acesteia in baza H.G. nr.1309/2012 

si O.G. nr.1/2013 care va avea urmatorul cuprins: 

a) nivelurile impozitelor si taxelor locale in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzând valorile 

impozabile, impozitele şi taxele locale,alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile                                

începând cu anul 2013, constituind anexa nr. 1 ; 

prevederile literelor „b”, „c”, „d”, „e” se mentin 

f) taxe speciale prevazute la art 282 din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal 

-  taxa de pompieri in suma de 7 lei/imobil/an instituita pentru functionarea serv. Public de pompieri 

civili conform referatului cu nr.4532/22.04.2004 intocmit de compartimentul de Investitii, dotari edilitare, 

P.S.I., in conformitate cu O.G. 45/2003 privind finantele publice locale; 

- taxa pentru inregistrarea in Registrul special a contractelor de arendare in conformitate cu Legea 

nr.16/1994 cu modificarile si completarile ulterioare, stabilita prin H.C.L nr.232/12.12.2007 este de : 

   2  lei pentru suprafete de teren de pana la 1 hectar; 

   5  lei pentru suprafete de teren intre 1-5 hectare 

   8  lei pentru suprafete de teren intre 5-10 hectare 

 16   lei pentru suprafete mai mari de 10 hectare 

Art. 2. Se modifica art. 3 din Hotararea Consiliului Local nr. 73/28.12.2012 pentru  stabilirea  

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 

modificarile şi completarile ulterioare, modificat si completat prin Hotararea Consiliului Local nr. 7/2013 

privind mentinerea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, stabilite prin Hotararea Consiliului Local 

al mun. Sacele  nr.73/28.12.2012 precum si modificarea si completarea acesteia in baza H.G. nr.1309/2012 

si O.G. nr.1/2013 astfel: 

-  prevederile literelor a, b, c, d, d1, e2, e3, e4, e5, e6, g, h, i ale art.3 din Hotararea Consiliului Local nr. 

73/28.12.2012 pentru  stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, conform Legii nr.571/2003 

privind Codul fiscal cu modificarile şi completarile ulterioare, modificat si completat prin Hotararea 

Consiliului Local nr. 7/2013 privind mentinerea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, stabilite prin 

Hotararea Consiliului Local al mun. Sacele  nr.73/28.12.2012 precum si modificarea si completarea acesteia 

in baza H.G. nr.1309/2012 si O.G. nr.1/2013 se mentin.  

Litera „b1” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

„b1) in cazul impozitului/ taxei pe  terenurile  amplasate  în  intravilan - orice altă categorie de 

folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii  crestere cu  3.9% fata de prevederea din HG 1309 /2012 

Litera „e” se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

e) in cazul taxelor pentru eliberarea: 

 e.1. certificatului de urbanism in mediu urban- crestere cu 3.9% fata de prevederea din HG 1309 

/2012; 

e.7. avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de 

catre primari sau de structurile de specialitate,- crestere cu 3.9% fata de prevederea din HG 1309 

/2012;     

 e.8. eliberarea certificatului de nomenclatura stradala, si adresa - crestere  cu 10% fata de 

prevederea din HG 1309 /2012; 

e.9. eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice,-  crestere cu 3.9% 

fata de prevederea din HG 1309 /2012;     

 e.10. eliberare de copii heliografice, - crestere  cu 5% fata de prevederea din HG 1309 /2012; 

e.11. eliberarea certificatului de producator  -  crestere  cu 3.9% fata de prevederea din HG 1309 

/2012;     

Litera „f”  se modifica si va avea urmatorul cuprins:  

f) in cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate: 

- in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica- crestere cu  5% 

fata de prevederea din HG 1309 /2012    

- in cazul orcarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate – crestere  cu 

3.9% fata de prevederea din HG 1309 /2012 

Art. 3. Se modifica art. 5 din Hotararea Consiliului Local nr. 73/28.12.2012 pentru  stabilirea 



impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, conform Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 

modificarile şi completarile ulterioare, modificat si completat prin Hotararea Consiliului Local nr. 7/2013 

privind mentinerea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, stabilite prin Hotararea Consiliului Local 

al mun. Sacele  nr.73/28.12.2012 precum si modificarea si completarea acesteia in baza H.G. nr.1309/2012 

si O.G. nr.1/2013 astfel: 

„Se  stabilesc : 

 -  tarifele de baza pe metru patrat pentru inchirierea terenurilor proprietatea municipiului 

Sacele, a spatiilor destinate desfasurarii activitatiilor medicale precum si a spatiilor cu alta destinatie decat 

cea de locuinta construite din fonduri locative de stat conform anexei 5 care face parte integranta din 

prezenta.” ( indexare cu 16,05% fata de cele stabilite anterior) 

 Art. 4. Se mentin prevederile art.2 , art.4, art 6, art.7 si art.8 din Hotararea Consiliului Local nr. 

73/28.12.2012 pentru  stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, conform Legii nr.571/2003 

privind Codul fiscal cu modificarile şi completarile ulterioare, modificat si completat prin Hotararea 

Consiliului Local nr. 7/2013 privind mentinerea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, stabilite prin 

Hotararea Consiliului Local al mun. Sacele  nr.73/28.12.2012 precum si modificarea si completarea acesteia 

in baza H.G. nr.1309/2012 si O.G. nr.1/2013 

Art. 5.  Anexele 1 si 5 astfel cum au fost modificate fac parte integranta din prezenta hotarare  

Art. 6.  Prevederile hotararii astfel adoptate urmeaza a fi republicate. 

Art. 7. Primarul municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             CONTRASEMNAT  

                CONSILIER                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI SACELE 

EC. POPA MARIUS CRISTIAN                                                          CJ. ANDRONIC MARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intocmit: C.J. NECULA  GETA 

Tehnoredactat: C.J. NECULA  GETA /  6  ex 

Hotararea a fost adoptata:  cu 16 voturi pentru si 1 vot abtinere 

Nr. consilierilor in functie: 19 

Nr. consilierilor prezenti la sedinta: 17 
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                          Anexa nr.5   la H.C.L. nr.14/2013 

Tarifele de baza pe metru patrat pentru inchirierea terenurilor proprietatea municipiului Sacele 
a spatiilor destinate desfasurarii activitatiilor medicale 

precum si a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta 
construite din fondul locative de stat 

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

                                                                                                                                                                          lci/inp 
Nr. 
Crt. 

Activitatea desfasurata in spatiile cu 
alta destinatie decat cea de locuinta 

ZONA 
Lux I Centrala    II Centre cartier Unitali periferice 

Tarif 
An 2012 

Tarif
an 2013 

Tarif 
An 

2012 

Tarif
 an 2013 

Tarif 
An 

2012 

Tarif
an 2013 

Tarif 
An 

2012 

Tarif
an 2013 

1. Unitati comcrciale cu amanuntul 
alimentare sau nealimentare 

22 26 19 22 17 20 13 15 

2. Unitati   comerciale   specializate   de 
alimentatic publica - cofetarii 

23 
17 

27 
20 

20 23 18 
11 

21 
13 

17 
8 

20 
9 

3. Spatii pentru jocuri mecanice 32 37 29 34 28 32 28 32
4. Unitati   comerciale  specializate     de 

librarie si papetarie -anticariat, filatelie, 
legatorie carte 

7
4 

8
5 

6 
2 

7 
2 

4 
2 

5
2 

4 
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 

10 12 7 8 6 7 4 5 

6. Sedii de banci, case de schimb 
valular 

32 37 29 34 28 32 28 32 

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

10 12 8 9 7 8 6 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 populara, 
galerii de arta. 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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Nr. 
Crt. 

Activitalea desfasurata in spatiile cu 
alta destinatic decat cea de locuinta 

ZONA 
Lux 1 Centrala 11 Centre cartier Unitati periferice 

Tarif 
An 2012 

Tarif
an 2013 

Tarif 
An 

2012

Tarif
 an 2013 

Tarif 
An 

2012 

Tarif
an 2013 

Tarif 
An 

2012

Tarif
an 2013 

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 

11 
1 

10 

13 
1 

12 

10 
1 
7 
 

12 
1 
8 
 

7 
1 
6 
 

8 
1 
7 
 

4 
1 
4 
 

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    de 
arhivare si dependinte aferente 

1 1 1 1 1 1  1  1 

14. Depozite de mana pana la 30 mp 7 8 6 7 4 5 2 2 
15. Unitati comerciale en-gros 24 28 23 27 20 23     19     22 
16. Spatii de depozitare a)    suprateran  

b)    subteran 
c)    depozite      de      carburanti 
lubrefianti 

13 
8 

15 
9 

11 
7 
2 

13 
8 
2 

7 
6 
2 
 

8 
7 
2 
 

6 
4 
2 
 

7 
5 
2 
 

17. Dependinte (vestibul, antreu, culoare, 
holuri, oficii, grupuri, sanitare, logii) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

18. Garaje 4 5 2 2 2 2 2 2 
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Tarifele de baza pe metru patrat pentru inchirierea terenurilor proprietatea municipiului Sacele 
 

Nr. Crt. Destinatia terenului Tarif  2012 Tarif  -2013 
1. Inchirierea de teren in scopul amplasarii de chioscuri si tonete   5  lei/mp/luna     6  lei/mp/luna 
2. Inchirierea de curti si alte terenuri nearabile   4   lei/mp/an     5    lei/mp/an 
3. Inchirierea de teren in scopul amplasarii panourilor publicitare 19   lei/mp/luna   22   lei/mp/luna 
4. Inchirierea de teren gradini   1   lei/mp/an     1  lei/mp/an 
5. Tariful  pentru folosirea terenurilor proprietatea municipiului 

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

  1 leu/mp/luna     1 leu/mp/luna 

 
Tariful  pentru folosirea terenurilor proprietatea municipiului Sacele  in scopul depozitarii de produse pentru activitatati de productie si servicii in cuantum de  1 leu/mp/luna. 
 
Tariful de baza in parcarile de resedinta din municipiul Sacele stabilit in baza H.C.L. nr.120/24.09.2009 
 

1. Zona A: 132 lei/an respective 11 lei/ luna 
2. Zona B: 120 lei/an respective  10 lei/ luna
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      PROCEDURA DE CALCUL ŞI PLATĂ A TAXELOR  ZILNICE  PREVĂZUTE  DE  ART. 283, ALIN. 1  COD FISCAL  
 

Ocuparea temporara a locurilor publice si private ale municipiului de catre persoanele fizice, persoane fizice 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,; 
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TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARĂ A LOCURILOR PUBLICE , ALTELE  DECÂT CELE DIN PIEŢE  
Activitate desfăşurată  Tarif  an- 

2011
Tarif  an- 

2012 
Tarif  an- 

2013
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          
 

Lei/mp/zi 
 
 
 
 
 
Lei/mp/zi 
 
 
Lei/mp/zi 
 
 
 
Lei/mp/zi 
 
 
 
 
Lei/mp/zi 
 
 
 
 
 
Lei/mp/zi 
 
Lei/mp./zi 
 
 
Lei/mp./zi 
 
 
 
Lei/mp/zi 
 
Lei/mp./zi 
 

 zonaA : 10 
    zona B:  8 
    zona C:  6 

 zona D:  4 
 
 
5 
 
 

10 
 
 
 
2 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

13 
 
2 
 
 

13 
 
 
 
2 
 

13 

 zonaA : 10 
    zona B:  8 
    zona C:  6 

 zona D:  4 
 
 
5 
 
 

10 
 
 
 
2 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

13 
 
2 
 
 

13 
 
 
 
2 
 

13 

 zonaA : 12 
    zona B:  9 
    zona C:  7 

 zona D:  5 
 
 
6 
 
 

12 
 
 
 
2 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

15 
 
2 
 
 

15 
 
 
 
2 
 

15 
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TAXA 
pentru folosirea locurilor publice pentru anul 2013 

(pieţe, târguri, oboare) 
 

       

 

DENUMIREA TAXEI 

 

Taxa  pentru 
anul 2012 

 

Taxa  pentru 
anul 2013 

 

1. Taxa de utilizare a meselor, platourilor şi tarabelor de către producătorii agricoli particulari  - lei/masa/zi 5,00 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 

5,00 6,00 

3. Taxa pentru închiriere cântare - lei/buc/zi 4,00 5,00 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
            
      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                    PRIMAR  
                CONSILIER                                                                                                     EC. NISTOR RADU FLOREA 
   EC. POPA MARIUS CRISTIAN                                                                                      
 
 
 
Intocmit: EC. MIRCIOIU SEBASTIAN 
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ANEXA nr,1la H.C.L. nr.14/2013 
 

T A B L O U L 
CUPRINZÂND VALORILE  IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,  

PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2013 
 

I. CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale 
 

VALORILE  IMPOZABILE  PREVĂZUTE  LA  ART.251  ALIN.(3),  IMPOZITELE  ŞI TAXELE  LOCALE   
CARE  CONSTAU  ÎNTR-O  ANUMITĂ  SUMĂ  ÎN  LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ, ÎN CONDIŢIILE ART.292 ŞI, 

RESPECTIV, ALE ART.295 ALIN.(12), PRECUM ŞI  AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.294 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.251 alin.(3)  
 
 
 

Tipul clădirii 
 

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANUL 2012 

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2013 

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 

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 

0 1 2 3 4 
A. Clădire 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 

806 478 935 555 

B. 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 

219 137 254 159 

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 

137 123 159 143 

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 

82 54 95 63 

E. In cazul contribuabilului care detine la aceasi adresa incaperi amplasate la subsol, demisol, si/sau la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare din tipurile de cladiri prevazute 
la lit A-D- valoarea impozabila reprezinta 75% din suma care se aplica cladirii 
F. In cazul contribuabilului care detine la aceasi adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol, si/sau la mansarda, utilizatein alte scopuri decat cea de locuinta, in oricare din 
tipurile de cladiri prevazute la lit A-D- valoarea impozabila reprezinta 50% din suma care se aplica cladirii 
*) 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. 
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CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN 
 

IMPOZITUL/TAXA*)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII 
Art.258 alin.(2)                                                                                                                                                                                

Zona în 
cadrul 

localităţii 

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANUL 2012 

 
- lei/ha **) - 

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2013 

 
  - lei/ha **) - 

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 
0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A 8.921 7.408. 6.508 5.640 766 613 10353 8597 7553 6545 889 711 

B 7.408 5.600 4.540 3.832 613 460 8597 6499 5269 4447 711 534 

C 5.600 3.832 2.874 1.821 460 306 6499 4447 3335 2113 534 355 

D 3.832 1.821 1.519 1.060 300 153 4447 2113 1763 1230 348 178 

 
IMPOZITUL/TAXA *)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN  

- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII - 
Art.258 alin.(4)                                                                                                                                                                            

Nr. 
crt. 

                                 Zona 
 
Categoria de folosinţă 

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANUL 2012 

 
- lei/ha **) - 

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2013 

 
- lei/ha - 

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D 
1 Teren arabil 29 22 19 16 29 22 20 17 
2 Păşune 22 19 16 13 22 20 16 14 
3 Fâneaţă 22 19 16 13 22 20 16 14 
4 Vie 48 36 29 19 48 36 29 20 
5 Livadă 55 48 36 29 55 48 36 29 
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 29 22 19 16 29 22 20 16 

7 Teren cu ape 16 13 8 x 16 14 8 x 
8 Drumuri şi căi ferate x x x x x x x x 
9 Neproductiv x x x x x x x x 

*) 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 ca 1 m2 = 0,0001 ha. 
În conformitate cu Legea nr. 351/24.07.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, Municipiul Sacele se incadreaza in localitatile 
urbane de rangul II . 
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IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 

Art.258 alin.(6)                                                                                                                                                                        - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                                 Zona 
 
Categoria de folosinţă 

NIVELURILE  INDEXATE  
PENTRU ANUL 2012 

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2013 

Zona Zona 
0 1 A B C D A B C D 
1 Teren cu construcţii 27 24 22 19 31 28 26 22 

2 Arabil 43 41 39 36 50 48 45 42 

3 Păşune 24 22 19 17 28 26 22 20 

4 Fâneaţă 24 22 19 17 28 26 22 20 

5 Vie pe rod, alta decât cea 
prevăzută la nr. crt.5.1 48 46 43 41 55 53 50 48 

5.1 Vie până la intrarea pe 
rod x X X X x x x x 

6 
Livadă pe rod, alta decât 
cea prevăzută la nr. 
crt.6.1 

48 46 43 41 56 53 50 48 

6.1 Livadă până la intrarea 
pe rod X X X X x x x x 

7 

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

14 12 10 7 16 14 12 8 

7.1 
Pădure în vârstă de până 
la 20 de ani şi pădure cu 
rol de protecţie 

X X X X X x x x 

8 Teren cu apă, altul decât 
cel cu amenajări piscicole 5 4 2 1 6 5 2 1 

8.1 Teren cu amenajări 
piscicole 29 27 24 22 34 31 28 26 

9 Drumuri şi căi ferate x X x x x x x x 

10 Teren neproductiv x X x x x x x x 
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CAPITOLUL IV  - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*) 
 
Art.263 alin.(2)                                                

 
Mijloc de transport cu tractiune mecanica 

NIVELURILE  INDEXATE  
PENTRU ANUL 2012 

 NIVELURILE  APLICABILE  
ÎN ANUL FISCAL 2013 

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 
200 cm³ sau fracţiune din aceasta 

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 
200 cm³ sau fracţiune din aceasta 

 
I. Vehicule inmatriculate 

x x

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv 8 8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, 
inclusiv 18 18 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, 
inclusiv 72 72 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, 
inclusiv 144 144 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 290 
6. Autobuze, autocare, microbuze 24 24 
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 
tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă 30 30 

8. Tractoare înmatriculate 18 18 
 

II. Vehicule inregistrate NIVELURILE  APLICABILE  
ÎN ANUL FISCAL 2013 

1 Vehicule cu capacitate cilindrica lei/200 cm3 
1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3 4 
1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3 6 
2 Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 100 lei/an» 
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1. Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 
În cazul unui autovehicul de transport  marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport 
este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
  ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐ 
 │    │    Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă     │          Impozitul           │ 
 │    │                                                                  │         (în lei/an)          │ 
 │    │                                                                  ├───────────────┬──────────────┤ 
 │    │                                                                  │Ax(e)          │Alte sisteme  │ 
 │    │                                                                  │motor(oare) cu │de suspensie  │ 
 │    │                                                                  │sistem de      │pentru axele  │ 
 │    │                                                                  │suspensie      │motoare       │ 
 │    │                                                                  │pneumatică sau │              │ 
 │    │                                                                  │echivalentele  │              │ 
 │    │                                                                  │recunoscute    │              │ 
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ I  │două axe                                                          │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone            │       0       │     146      │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone            │      146      │     404      │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone            │      404      │     569      │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 4 │Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone            │      569      │    1286      │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 5 │Masa de cel puţin 18 tone                                     │      569      │    1286      │ 
 ├────┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ II │3 axe                                                             │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone            │      146      │     254      │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone            │      254      │     521      │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone            │      521            677      │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 4 │Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone            │      677      │    1042      │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 5 │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone            │     1042      │    1619      │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 6 │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone            │     1042      │    1619      │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 7 │Masa de cel puţin 26 tone                                     │     1042      │    1619      │ 
 ├────┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ III│4 axe                                                             │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone            │      677      │     685      │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone            │      685      │    1070      │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone            │     1070      │    1700      │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 4 │Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone            │     1700      │    2520      │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 5 │Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone            │     1700      │    2520      │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 6 │Masa de cel puţin 32 tone                                     │     1700      │    2520      │ 
 └────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┘ 
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(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată 
egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevă zută în tabelul următor: 
 ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐ 
 │    │    Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă     │          Impozitul           │ 
 │    │                                                                  │         (în lei/an)          │ 
 │    │                                                                  ├───────────────┬──────────────┤ 
 │    │                                                                  │Ax(e)          │Alte sisteme  │ 
 │    │                                                                  │motor(oare) cu │de suspensie  │ 
 │    │                                                                  │sistem de      │pentru axele  │ 
 │    │                                                                  │suspensie      │motoare       │ 
 │    │                                                                  │pneumatică sau │              │ 
 │    │                                                                  │echivalentele  │              │ 
 │    │                                                                  │recunoscute    │              │ 
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ I  │2+1 axe                                                           │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone            │        0      │        0     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone            │        0      │        0     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone            │        0      │       66     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 4 │Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone            │       66      │      151     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 5 │Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone            │      151      │      352     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 6 │Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone            │      352      │      455     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 7 │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone            │      455      │      822     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 8 │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone            │      822      │     1441     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 9 │Masa de cel puţin 28 tone                                     │      822      │     1441     │ 
 ├────┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ II │2+2 axe                                                           │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone            │      141      │      329     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone            │      329      │      540     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone            │      540      │      793     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 4 │Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone            │      793      │      958     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 5 │Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone            │      958      │     1572     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 6 │Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone            │     1572      │     2182     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 7 │Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone            │     2182      │     3313     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 8 │Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone            │     2182      │     3313     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 9 │Masa de cel puţin 38 tone                                     │     2182      │     3313     │ 
 ├────┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ III│2+3 axe                                                           │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone            │     1737      │     2417     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
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 │    │ 2 │Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone            │     2417      │     3285     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 40 tone                                     │     2417      │     3285     │ 
 ├────┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ IV │3+2 axe                                                           │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone            │     1535      │     2131     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone            │     2131      │     2947     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone            │     2947      │     4359     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 4 │Masa de cel puţin 44 tone                                     │     2947      │     4359     │ 
 ├────┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ V  │3+3 axe                                                           │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone            │      873      │     1056     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone            │     1056      │     1577     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone            │     1577      │     2511     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 4 │Masa de cel puţin 44 tone                                     │     1577      │     2511"    │ 
 └────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┘ 
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Art.263  alin.(6)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote 

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANUL 2012   

 NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2013  

Taxa, în lei  Impozitul, în lei 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    8 9 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 29 34 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone  45 52 

d. Peste 5 tone 55 64 

Art.263 alin.(7)                                                              Mijlocul de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 18 21 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 48 56 

3. Bărci cu motor 181 210 

4. Nave de sport şi agrement *)  964  1119 

5. Scutere de apă 181 210 

6. Remorchere şi împingătoare: x x 

a) până la 500 CP inclusiv 482 559 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 783 909 

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1.205 1398 

d) peste 4.000 CP 1.928 2237 

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 157 182 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x x 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 157 182 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 
3.000 tone, inclusiv 241 280 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 422 490 

*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
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CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 

Art.267 alin.(1) 
 

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
urbanism, în mediu urban 

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANUL 2012 

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2013 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei Taxa, în lei 
a) Până la 150 m², inclusiv  6  6 
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 7 7 
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 10 9 
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 12 12 
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 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.267 alin.(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje 
sau excavări              

 8 
 pentru fiecare m2 afectat 

8 lei pentru fiecare m2 afectat 

Art.267 alin.(7) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, 
spaţii de expunere, situate pe căile şi în 
spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea 
corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi 
reclamelor 

 8 
 pentru fiecare m2 de suprafaţă 

ocupată de construcţie 

8 lei, pentru 
fiecare m2 de suprafaţă ocupată 

de construcţie 

Art.267 alin.(11) 

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 

13 
 pentru fiecare racord 

13 lei, pentru 
 fiecare racord 

Art.267 alin.(12) 

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 

16 16 lei, inclusiv 

Art.267 alin.(13) Taxa  pentru  eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradală şi adresă             10 10 lei 

Art.268 alin.(1) 
Taxa pentru   eliberarea   unei autorizaţii  pentru desfăşurarea unei activităţi economice: 
1. în mediul rural 0 0 
2. în mediul urban 83 83 

Art.268 alin.(2) Taxa  pentru eliberarea autorizaţiilor de 
funcţionare 20 20 

 
Art.268 alin.(3) 
 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de 
pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri, deţinute de consiliile locale 

 34 
 pentru fiecare m2 sau fracţiune 

de m2 

34 pentru fiecare m2 sau fracţiune 
de m2 
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Art.268 alin.(4) Taxa pentru eliberarea certificatului de 
producător 83 83 

Art.268 alin.(5) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a 
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică 

1800 2089 

 
 
 
 
 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Art.271 alin.(2) 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publicitate: 

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANUL 2012 

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2013 

- 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         34 34 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură 
de afişaj pentru reclamă şi publicitate 24 24 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art.275 alin.(2) 

Manifestarea artistică sau activitatea 
distractivă: 

NIVELURILE  INDEXATE 
PENTRU ANUL 2012 

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2013 

- lei/m2 - - lei/m2 - 
a) în cazul videotecilor  1 1 
b) în cazul discotecilor 2 2 
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CAPITOLUL  XIII - SANCŢIUNI 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art.294 alin.(3)  

NIVELURILE  ACTUALIZATE 
PENTRU ANUL 2012 

NIVELURILE  ACTUALIZATE 
PENTRU ANUL 2013  

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu 
amendă de la 60 de lei la 240 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu 
amendă de la 240 de lei la 600 de lei. 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 
amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu 
amendă de la 279 lei la 696 de lei 

Art.294 alin.(4) 
 

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 
280 de lei la 1.360 de 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 de lei la 1578 lei. 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Art.294 alin.(6)   

NIVELURILE  ACTUALIZATE 
PENTRU ANUL 2012 

NIVELURILE  ACTUALIZATE 
PENTRU ANUL 2013  

(6) 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 240 de lei la 960 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu 
amendă de la 960 de lei la 2.400 de lei. 

- contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează 
cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar cele de la lit. b)- d) 
cu amenda de la 1116 lei la 2784 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 
1.100 de lei la 5.450 de 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 
1300 lei la 6312 lei. 
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II. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare 
 

ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

Nr. 
crt. 

Extras din norma juridică 
- 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 

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 certificatului de producător 
Punct abrogat prin art. 80 lit. j) din 
Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 
privind impozitele si taxele locale       

3 

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: X 

- pentru animale sub 2 ani 2 

- pentru animale peste 2 ani 2 

4 

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

- pentru animale sub 2 ani 2 

- pentru animale peste 2 ani 5 

5 Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală    

Punct abrogat prin art. 1, pct. 144 
din Legea nr. 174/2004 pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală                                

6 Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în 
justiţie 2 

7 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 

8 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi  sexului 15 
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9 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 

10 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă 
întocmite de autorităţile străine 2 

11 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 

12 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau 
deteriorate 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 

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 

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 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 

4 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 
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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 

a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile 
A, A1, B, B1 şi B+E 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 pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile 
C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV 28 

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

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 trei 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 

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv 60 
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b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi 3500 
kg, inclusiv 

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

c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg 145 

2 Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate 
permanent sau temporar 9 

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

CAPITOLUL IV1

Taxă pentru furnizare date 

 

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 

 

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 
 

1 
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 

 
 
      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                    PRIMAR  
                CONSILIER                                                                                                     EC. NISTOR RADU FLOREA 
   EC. POPA MARIUS CRISTIAN                                                                                      
 
 
 
Intocmit: EC. MIRCIOIU SEBASTIAN 
 


	hcl nr. 14 din 31.01.2013
	Anexa_5hcl_14
	ANEXA1 la HCL 14 val indexate cu rata inflatiei

