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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

pentru  stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 

 in baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

 

 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de ................... 

 Analizând obligativitatea şi necesitatea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 

următor, respectiv anul 2016; 

            Având în vedere faptul că Municipiul Săcele se încadrează în localităţile urbane de rangul II;  

            În conformitate cu prevederile art. 457 alin. (1) si alin. (2), art. 458 alin. (2), art. 460 alin. (10), art. 

462 alin. (2), art.465 alin. (2), alin. (7), alin. (9), art. 467 alin. (2), art. 470 alin. (2), art. 472 alin. (2), art. 

474 alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (6), alin. (15), alin. (16), art. 475 alin. (1), alin. (2), alin. (4), art. 477 

alin. (5), art. 478 alin. (2), art. 481 alin. (2), lit. a), lit. b), art. 484, art. 486 alin. (2), alin. (5), alin. (6) si art. 

495 lit. f) din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, ale O.U.G.  nr. 41/30.09.2015 pentru modificarea 

si completarea unor acte normative, precum si reglementarea unor masuri bugetare, ale Legii nr. 207/2015 privind 

Codul de procedura fiscala, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a 

IV-a Reţeaua de localităţi; ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36 alin.(1), alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. c); art. 45, alin. (2) lit. c); art. 61 alin. (2) şi 

art. 115 alin. (1) lit. b), art. 117 lit.a)  din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Cota impozitului pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexa prevazuta la art. 457 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileste la valoarea 

de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii. 

Art. 2. Cota impozitului pentru cladirile nerezidentiale prevazuta la art. 458 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileste la valoarea de 0,3% 

asupra valorii exemplificate la litera a), b), c), iar pentru  cladirile care sunt utilizate in domeniul agricol 

cota de impozitare este de 0,4%.  

Art. 3. Cota impozitului / taxei pentru cladirile rezidentiale prevazuta la art. 460 alin. (1) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, detinute de persoane juridice, se stabileste la valoarea de 0,2% 

asupra valorii impozabile a cladirii. 

  

REPARTIZAT  PENTRU  AVIZARE  LA  COMISIA: ………................. 



Art. 4. Cota impozitului / taxei pentru cladirile rezidentiale prevazuta la art. 460 alin. (2) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, se 

stabileste la valoarea de 1,3% asupra valorii impozabile a cladirii. 

Art. 5. Nivelul impozitului pe teren prevazut la art. 465 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de 

folosinta, terenuri cu constructii, precum si terenul inregistrat in registrul agricol la o alta categorie de 

folosinta de pana la 400 m² inclusiv, se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in ha cu 

suma corespunzatoare, prevazut in tabelul urmator: 

 

Zona in 

cadrul 

localitatii 

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2016-lei/ha- 

 

 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati 

I 

A 8900 

B 6700 

C 4500 

D 2100 

 

Art. 6. In cazul unui teren amplasat in extravilan prevazut la art. 465 alin. (7) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului 

exprimata in ha cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator, inmultita cu coeficientul de 

corectie corespunzator prevazut la art. 457 alin.(6): 

 

Nr. Crt. Categoria de folosinta Impozit 

(lei) 

1 Teren cu constructii 31 

2 Teren arabil 50 

3 Pasune  28 

4 Faneata  28 

5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 55 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 

6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1 56 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 

7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la 

nr. crt. 7.1   

16 

7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie 0 

8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 6 

8.1 Teren cu amanajari piscicole 34 

9 Drumuri si cai ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 

Art. 7. In cazul vehiculelor inregistrate prevazute la art. 470 alin. (2) punctul II din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileste suma de 4 lei/200 cm³ pentru cele cu capacitate sub 4800 cm³, 

suma de 6 lei/200 cm³ pentru cele cu capacitate peste 4800 cm³ si suma de 150 lei pe an pentru cele fara 

capacitate cilindrica evidentiata. 

 Art. 8. Pentru mijloacele de transport hibride, impozitul datorat se reduce cu 60%. 



Art. 9. In cazul mijloacelor de transport pe apa, respectiv nave de sport si agrement prevazute la 

art. 470 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, impozitul se stabileste la valoarea de 1.119 

lei/an. 

Art. 10. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism prevazuta de art. 474 alin. (1) din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, in mediul urban este egala cu suma corespunzatoare prevazuta in 

tabelul urmator: 

 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism - lei - 

a) pana la 150 m², inclusiv 6 

b) intre 151 si 250 m², inclusiv 7 

c) intre 251 si 500 m², inclusiv 9 

d) intre 501 si 750 m², inclusiv 12 

e) intre 751 si 1.000 m², inclusiv 14 

f) peste 1.000 m², 14 + 0,01 lei/ m², pentru fiecare m² care 

depaseste 1.000 m² 

Art. 11. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si 

amenajarea teritoriului, de catre primari sau structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean 

prevazute de art. 474 alin.( 4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileste in suma de 15 lei, 

taxa pentru eliberarea unei autorizatii de constructii pentru o cladire rezidentiala sau cladire-anexa este 

egala cu 0,5% din valoarea autorizata ( alin.5). 

Art. 12. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de forjare sau excavari prevazuta la art. 474 alin. (10) 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se calculeaza prin inmultirea nr. de m² de teren ce vor fi 

efectiv afectati la suprafata solului de foraje si excavari cu o valoare de 15 lei, iar taxa pentru eliberarea 

autorizatiei pentru alte constructii decat cele mentionate la alin. (5) este egala cu 1% din valoarea 

autorizatiei de constructie ( alin. 6). 

Art. 13. Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de 

expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si spatiile publice prevazute la art. 

474 alin. (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este de 8 lei pentru fiecare m² de suprafata 

ocupata de constructie. 

Art. 14. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racordare, bransamente la 

retelele publice de apa, canalizare, gaze termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu 

prevazute de art. 474 alin. (15) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este de 13 lei pentru fiecare 

racord. 

Art. 15. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa prevazute de art. 

474 alin. (16) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileste in suma de 9 lei. 

Art. 16. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare prevazute la art. 475 alin. (10) 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileste in suma de 20 lei. 

Art. 17. Taxa pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru eliberarea carnetului de 

comercializare a produselor din sectorul agricol prevazute de art. 475 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, se stabileste in cuantum de 80 lei. 

Art. 18. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de 

alimentatie publica prevazuta la art. 475 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se 

stabileste diferentiat pe zonele din cadrul localitatii, in functie de suprafetele activitatilor respective, dupa 

cum urmeaza: 

1) pentru o suprafata aferenta de pana la 500 m²: 

a) 2.500 lei – zona A 

b) 2.000 lei – zona B 

c) 1.500 lei – zona C 

d) 1.000 lei – zona D 



2) Pentru o suprafata mai mare de 500 m² 

a) 5.500 lei – zona A 

b) 5.000 lei – zona B 

c) 4.500 lei – zona C 

d) 4.000 lei – zona D 

 

Art. 19. Cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate prevazuta de art. 477 alin. (5) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileste in procent de 3% si se aplica la valoarea serviciilor 

de reclama si publicitate. 

Art. 20. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate prevazuta de art. 478 alin. (2) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se determina prin inmultirea nr. de m² sau a fractiunii de m² a 

suprafetei afisajului pentru reclama si publicitate cu suma de 32 lei (lit. a), in cazul unui afisaj situat in 

locul in care persoana deruleaza o activitate economica, si cu suma de 23 lei  ( lit. b) in cazul oricarui altui 

panou, afisaj sau oricarei alte structuri de afisaj pentru reclama si publicitate. 

Art. 21. In cazul impozitului pe spectacole prevazut la art. 480 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, se stabileste cota de impozit dupa cum urmeaza: 

a) Cota de 2% in situatia prevazuta la art. 481 alin. (2) lit. a), respectiv in cazul unui spectacol de 

teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, concert filarmonic sau alta manifestare 

muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie 

sportiva interna sau internationala; 

b) Cota de 5% in situatia prevazuta la art. 481 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, respectiv in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la litera 

a. 

c) Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la impozitului pe spectacol – 

prevazuta la art. 482 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

 

Art. 22. Nivelul taxelor speciale pentru anul 2016 prevazute de art. 484 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, la valorile cuprinse in Anexa nr. 1, Cap.VIII care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

Art. 23. (1)Nivelurile altor taxe locale prevazute de art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, se stabilesc pentru anul fiscal 2016 la valorile cuprinse in Anexa 1 care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 (2) Se aproba procedura privind modul de calcul si plata a taxelor instituite in temeiul art. 

486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, conform Anexei 4 care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art. 24. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau, de pe alte 

asemenea planuri detinute de consiliile locale prevazuta de art. 486 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, se stabileste in suma de 32 lei. 

Art. 25. (1) Se stabileste o cota aditionala de 20% in cazul impozitului pe mijloacele de transport 

prevazute de art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

 (2) Se stabileste o cota aditionala de 0,2% in cazul impozitului/taxei pe cladirile 

rezidentiale detinute de persoane juridice prevazute de art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal. 

 (3) Se stabileste o cota aditionala de 1,3% in cazul impozitului/taxei pe cladirile 

nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice prevazute la art. 460 alin. (2) Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal. 

Art. 26.  Pentru plata cu anticipatie pana la data de 31 martie a impozitului pe cladiri, teren si auto, 

se acorda o bonificatie de 10%. 

Art. 27. Se acorda scutirea la plata impozitului pe cladiri, pentru cladirile prevazute la art. 456 

alin. (2) lit. m) respectiv cladirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie 



pentru cresterea performantei energetice, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, 

intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre 

auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de audit energetic, 

astfel cum este prevazut de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 19/2009 privind cresterea performantei 

energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011. 

  Art. 28. Se aproba majorarea cu 250% a impozitului pentru terenul agricol neingrijit timp de doi 

ani consecutivi, incepand cu al treilea an in conditiile stabilite prin Hotarare a Consiliului Local. 

Art. 29. (1) Se aproba majorarea cu 250% a impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite, 

situate in intravilanul Municipiului Sacele. 

    (2) Cladirile si terenurile care intra sub incidenta alin. (1), criteriile de incadrare in 

categoria cladirilor si terenurilor prevazute la alin. (1) se adopta prin Hotarare a Consiliului Local. 

Art. 30. Prevederile prezentei hotarari se completeaza cu prevederile Legii nr. 227/08.09.2015 

privind Codul Fiscal publicata in M.O. nr. 688/10.09.2015. 

Art. 31. Anexele 1 – 6 fac parte integranta din prezenta hotarare.  

Art. 32. Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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RAPORT  DE  SPECIALITATE 

LA PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

pentru  stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 in baza Legii nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal 

 

Avand in vedere apartia Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicat in Monitorul 

Oficial nr. 688/10.09.2015 precum si a O.U.G. nr. 41/30.09.2015 pentru modificarea si completarea 

unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare,  

Tinand cont de faptul ca impozitele şi taxele locale constituie sursă importantă de venituri, 

utilizate pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în condiţiile legii, 

În anul fiscal 2016 propunem sa se mentina bonificaţiile acordate pentru plata integrală anticipată a 

impozitului pe clădiri, teren şi/sau mijloace de transport până la data de 31.03.2016, respectiv in cuantum de 

10%. 

Conform prevederilor art. 495 lit. f) din  Titlulul IX „Impozite si taxe locale” din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, „Consiliile locale adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2016, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, a prezentului cod.  La nivelul municipiului București, această atribuție revine 

Consiliului General al Municipiului București”.  Conform O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea si 

completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare Consiliile 

locale trebuie sa stabileasca nivelurile impozitelor si taxelor locale valabile in anul 2016  pana la data 

de 07 noiembrie 2015. 

In baza art. 487 Autoritățile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor 

instituite conform art. 486 persoanelor fizice si juridice exemplificate in art. 487,  lit.a)  - b) din Legea 

nr. 227/2015. 

In cazul persoanelor fizice si juridice care incheie contracte de fiducie conform Codului Civil, 

impozitele si taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operațiunii de 

fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetul unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul 

operațiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor Cap. IX din Codul Fiscal, începând cu data de întâi 

a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie. 

 La Capitolul X – Alte dispozitii comune, la art. 489 alin. (1) se prevede ca Autoritatea 

deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității executive, poate stabili cote 

adiționale la impozitele și taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcție de următoarele criterii: 

economice, sociale, geografice, precum și de necesitățile bugetare locale, cu excepția taxelor 

prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) și c). 

 Alin. (2), art. 489 prevede:   Cotele adiționale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 

50% față de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu, acestea se hotărăsc de către autoritatea 

deliberativă a administrației publice locale. 
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 Alin. (6) art 489 stabileste  categoria clădirilor și terenurilor precum si criteriile de încadrare 

care  se adoptă prin hotărâre a consiliului local. 

 La alin (4) si alin. (5) se prevede  majorarea cu pana la 500% a impozitului pe teren pentru 

terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv si  pentru clădirile și terenurile neîngrijite, 

situate în intravilan in conditiile stabilite de consiliul local. 

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat având ca fundament legal urmatoarele acte normative  şi 

administrative : 

- Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal si O.U.G. nr. 41/30.09.2015 pentru modificarea si completarea 

unor acte normative, precum si reglementarea unor masuri bugetare 

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

- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a 

Reţeaua de localităţi;  

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

- Inventarierea materiei impozabile  

- Nomenclatorul Stradal;  

- Planul Urbanistic General aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sacele nr.  23/ 

2001 si prelungit prin HCL nr. 16/2011, HCL 8/2013, HCL nr. 4/2014; 

  - prevederile art. 36 alin.(1), alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. c); art.45, alin. (2) lit. c); art. 61 alin. (2) şi 

art. 115 alin. (1) lit. b), art. 117 lit.a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

           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 2016, in vederea respectarii dreptului de participare a cetateniilor si 

asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative cu aplicabilitate generala”. 

              Prin proiectul de hotărâre supus spre analiza si aprobare, s-au stabilit urmatoarele : 

                  - nivelurile impozitelor si taxelor locale in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand 

impozitele si taxele locale pentru anii  2015, 2016 constituind Anexa nr. 1 la proiectul de hotarare; 

- cota prevazuta la art. 460 alin. (1) (privind impozitul pe cladiri persoane juridice) din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, este cuprinsa intre 0.08% si 0.2% ; 

Propunerea executivului este de     0,2 % 

- Impozitul pe cladiri rezidentiale si cladiri anexa aflate in proprietatea persoanelor fizice  

cuprinse intre 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile 

Propunerea executivului este de     0,1 % 

- Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate, se determina prin 

inmultirea suprafetei utile cu un coeficient de 1,4% 

- Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care 

este amplasata cladirea prin inmultirea valorii determinate cu coeficientul de corectie 

exemplificat la alin. 6 art. 457 din Legea nr. 227/2015 

- În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 

apartamente, coeficientul de corecție prevăzut la alin. (6) se reduce cu 0,10%. 

- Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri 

se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii impozabile. 

Propunerea executivului este de 0,3 % iar pentru clădirile nerezidențiale aflate în 

proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol cota este 

de 0,4% 

- Cota impozitului pentru cladirile cu destinatie mixta se stabileste conform art. 459 alin. 

(1), iar conform art. 458 alin. (4) in cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată, 

impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate 

conform art. 457. 

 Cap III din Codul Fiscal stabileste Impozitul pe teren si taxa pe teren unde la art. 463 alin. (1) 

orice persoană care are în proprietate teren datorează pentru acesta un impozit anual. Pentru terenurile 
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proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, 

închiriate, date în administrare ori în folosință se stabilește taxa pe teren care reprezintă sarcina 

fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință. 

 La alin. (5) din art. 463 se prevede ca in  perioada în care pentru un teren se plătește taxa pe teren, 

nu se datorează impozitul pe teren. 

 În cazul terenului care este deținut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar 

datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili 

părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din 

impozitul pentru terenul respectiv.( alin. 6) art. 463) 

 Art. 464 exemplifica la alin. (1) de la lit. a) la lit. y) terenurile la care nu se datoreaza impozit/taxa 

pe teren, iar la alin. (2) de la lit. a) la lit. r) se exemplifica scutirile sau reducerile ce pot fi acordate de 

consiliile locale. 

 Impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt utilizate 

pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an 

calendaristic, se reduce cu 50%, aceasta reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este 

îndeplinită această condiție. ( alin. 4 art. 464). 

 Art. 465 alin. (2) stabileste in functie de zona si de rangul localitatii impozitul sau taxa pe terenul 

cu constructii sau inregistrat in registrul agricol precum și terenul înregistrat în registrul agricol la altă 

categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 m2, inclusiv dupa 

cum urmeaza: 

Zona in cadrul 

localitatii 
Nivelul impozitului pe rang de localitati 

lei/ha 

Cod fiscal rang II 

Propunerea executivului lei/ha 

A 6042 – 15106 8900 

B 4215 – 10538 6700 

C 2668 – 6670 4500 

D 1410 - 3526 2100 

 La alin. 4 art. 465 stabilirea impozitului/taxei pe teren potrivit alin. 3 art. 465, se stabilesc sumele 

din tabelul exemplificat in codul fiscal iar la alin. 5 coeficientul de corectie in cazul unui teren amplasat 

in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in hectare 

cu suma prevazuta in table  inmultita cu coeficientul de corectie prevazut la alin. (7) art. 465. 

Propunerea executivului este de 10%, anexa nr. 1. 

 Conform alin.(3) art. 467 impozitul pe teren , datorat aceluiași buget local de către contribuabili, 

persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de 

plată. 

Conform art. 467 alin.(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an 

de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 

până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. 

Cap. IV exemplifica incepand cu art. 468, impozitul pe mijloacele de transport, exemplificate in 

hotarare in Anexa 1 unde este stabilita si propunerea executivului.Conform art. 470 alin.(3) in cazul 

mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului 

local. 

Conform art. 470 alin.(4)   in cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din 

impozitul pentru motocicletele respective.  

Propunerea executivului este de 60%. 

 Conform art. 472 alin. 2 pentru plata anuala cu anticipatie pana la 31 martie a anului respectiv 

se acorda o bonificatie de 10% stabilita prin hotarare. 
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Propunerea executivului este de 10%. 

Cap. V stabileste taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor unde la art. 474 alin. 1) 

este stabilita taxa in functie de m² conform codului fiscal unde propunerea executivului este redata in 

anexa 3. 

Taxele de la art. 474 si art. 475 sunt exemplificate in codul fiscal iar propunerea executivului este 

prevazuta in H.C.L. de aprobare   pe anul 2016. 

 Cap. VI se stabileste taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, conform art. 477 

cota taxei se stabilește de consiliul local, fiind cuprinsă între 1% și 3%. 

Propunerea executivului este de 3%. 

Cap. VII stabileste impozitul pe spectacole. Art. 481 alin. 1 stabileste calculul impozitului pe 

spectacole iar la alin. (2) se stabileste impozitul dupa cum urmeaza: 

a) până la 2%, în cazul unui spectacol de teatru, operă, operetă, concert filarmonic sau altă 

manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 

competiție sportivă; 

b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 

Conform art. 482 spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe 

spectacole. 

Propunerea executivului este conform art. 21 din proiectul de hotarare. 

 Cap. VIII reglementeaza taxele speciale unde la art. 484 pentru funcționarea unor servicii publice 

locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, precum și pentru promovarea turistică a 

localității, consiliile locale, județene pot adopta taxe special. 

 Domeniile în care consiliile locale, județene pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice 

locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

Propunerea executivului de 8 lei/persoană /lună este stabilirea taxei de salubrizare  în cazul 

contribuabililor persoane fizice. 

 Taxele special stabile sunt exemplificate in Anexa nr. 1, Cap. VIII si art. 22 din proiect. 

 Cap. IX -  Alte taxe locale, la art. 486 alin. (1) Consiliile locale pot institui taxe pentru utilizarea 

temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de 

arhitectură și arheologice. 

La art. 486 alin. (4) este prevazuta taxa  pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă 

care este în cuantum de 500 lei și poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea 

să poată depăși 50% din această valoare. 

Propunerea executivului este de 600 lei. 

La art. 486 alin. (5) este prevazuta taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 

sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, consiliul local stabilește o taxă de până la 

32 lei, inclusiv 

Propunerea executivului este de 32 lei. 

 Cap XI – Sanctiuni, stabilite de  art. 493 unde la alin. (2)  sunt exemplificate faptele care 

constituie contraventie, iar la lit. a) si lit. b), iar la alin. (3) si alin. (4) sunt stabilite amenzile. 

La art. 493 alin. (5) se prevede ca pentru persoanele juridice limitele minime şi maxime ale 

amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%. 

Propunerea executivului este exemplificata in Anexa nr. 1. 

Anexele 1 – 6 constituie anexe la proiectul de hotarare. 

 

Tinând seama de necesitatile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 

2016 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de conditiile 
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locale specifice zonei, pe de alta parte, supunem spre analiză şi aprobare, Consiliului Local al 

Municipiului Sacele  proiectul de hotǎrâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

fiscal 2016 in baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal in forma prezentata. 
 

Anexa nr. 1 - Tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale pentru anii  2015, 2016; 

 

Anexa nr. 2 – Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan conf. art. 465 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal. 

 

Anexa nr. 3 – Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism – art. 474 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal. 

 

Anexa nr. 4 - Privind modul de calcul si plata a taxelor instituite in temeiul art. 486 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal  

 

Anexa nr. 5 – Tarifele de baza pe metru patrat pentru inchirierea terenurilor proprietatea Mun. Sacele, 

a spatiilor destinate desfasurarii activitatilor medicale precum si a spatiilor cu alta destinatie decat cea 

de locuinta construite din fondul locativ de stat. 

 

Anexa nr. 6 – Procedura de acordare a facilitatilor fiscale in baza Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal 
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Insp. SIMION ALINA 07.10.2015  

4. Intocmit C.J. NECULA GETA 07.10.2015  
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Anexa Nr,1 

 

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 2016 

 

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

 

Valorile  impozabile  prevăzute  la  art.457  alin.(2),  exprimata in lei se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate....cu valoarea impozabila din 

tabel 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE CLĂDIRI 

VALORILE  IMPOZABILE 

pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată la clădirile rezidentiale 

Art.457 alin.(2)  

 

 

 

Tipul clădirii 

 

NIVELURILE  APLICABILE 

PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE  APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2015 

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 

1000 600 935 555 

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 

300 200 254 159 

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 

200 175 159 143 

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 

125 75 95 63 
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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 

Art. 457 alin. 3) Clădirile care au pereți exteriori din materiale diferite, impozitul pe cladire se determina la  valoarea impozabilă din tabel cea mai mare corespunzătoare 

materialului cu ponderea cea mai mare. 

Art. 457 alin. 5) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină 

prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4%. 

Art.457 alin. 6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate conform 

alin. (2)-(5) cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul jos: 

Zona localitatii Rangul localitatii 

0 I II III IV V 

A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 

B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 

C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95 

D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90 

În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corecție se reduce cu 0,10%. Valoarea impozabila a cladirii se 

reduce in functie de anul terminarii acesteia in baza art. 457, alin.8) lit.a, b si c. 

Art.460 alin.3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe 

clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii 

 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN 

 

IMPOZITUL/TAXA*)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII in suprafata de pana la 400 m
2
 

Art.465 alin.(2)                                                                                                                                                                                

Zona în 

cadrul 

localităţii 

NIVELURILE  INDEXATE 

PENTRU ANUL 2016 

 

- lei/ha 
**

) - 

NIVELURILE  APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2015 

 

  - lei/ha 
**

) - 

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

  II      II    

A   8900      7553    

B   6700      5269    

C   4500      3335    

D   2100      1763    

 

Impozitul/taxa *)  pe  terenurile  amplasate  în  intravilan  

- orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii –pentru suprafata de peste 400  m
2
 

Art. 465 alin.(4)                                                                                                                                                                            

Nr. 

crt. 

                                 Zona 

 

Categoria de folosinţă 

NIVELURILE  APLICABILE 

PENTRU ANUL 2016 

 

- lei/ha 
**

) - 

NIVELURILE  APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2015 

 

- lei/ha - 

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D 

1 Teren arabil 28 21 19 15  34 25 23 18 

2 Păşune 21 17 15 13 25 23 18 16 

3 Fâneaţă 21 19 15 13 25 23 18 16 
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4 Vie 46 35 28 19 55 42 34 23 

5 Livadă 53 46 35 28 64 55 42 34 

6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 
28 21 19 15 34 25 23 18 

7 Teren cu ape 15 13 8 x 18 16 10 x 

8 Drumuri şi căi ferate x x x x x x x x 

9 Neproductiv x x x x x x x x 

Sumele stabilite mai sus se inmultesc cu coeficientul de corectie corespunzator tabelului de mai jos: 

Rangul localitatii  Coeficientul de corectie 

0 8,00 

I 5,00 

II 4,00 

III 3,00 

IV 1,10 

V 1,00 
 

În conformitate cu Legea nr. 351/24.07.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, Mun. Sacele se incadreaza in localitatile urbane de rangul II . 



 
4 

 

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 

Art.465 alin.(7)                                                                                                                                                                        - lei/ha - 

Nr. 

crt. 

                                 Zona 

 

Categoria de folosinţă 

Impozitul pentru anul 2016 (lei) Nivelurile  aplicabile 

În anul fiscal 2015 

Zona Zona 

0 1  A B C D 

1 Teren cu construcţii 31 31 28 26 22 

2 Arabil 50 50 48 45 42 

3 Păşune 28 28 26 22 20 

4 Fâneaţă 28 28 26 22 20 

5 
Vie pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr. crt.5.1 
55 55 53 50 48 

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

6 
Livadă pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr. crt.6.1 
56 56 53 50 48 

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

7 

Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră, cu excepţia 

celui prevăzut la nr. crt.7.1  

16 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 

8 
Teren cu apă, altul decât cel cu 

amenajări piscicole 
6 6 5 2 1 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 34 31 28 26 

9 Drumuri şi căi ferate x x x x x 

10 Teren neproductiv x x x x x 



 
5 

 

 

CAPITOLUL IV  - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 

Art. 470 alin.(2)                                                

 

Mijloc de transport cu tractiune mecanica 

Nivelurile  aplicabile  

În anul fiscal 2016 

 Nivelurile  aplicabile  

În anul fiscal 2015 

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(lei/200 cm
3
 sau fractiune)  

 

x x 

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până 

la 1.600 cm3,  inclusiv 
8 8 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3,  9  

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3  și 2.000 cm3  inclusiv 18 18 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3  și 2.600 cm3  , inclusiv 72 72 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601cm3 și 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 tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 

12 tone, inclusiv 
30 30 

9. Tractoare înmatriculate 18 18 

 

II. Vehicule inregistrate 
NIVELURILE  APLICABILE  

ÎN ANUL FISCAL 2016 

1 Vehicule cu capacitate cilindrica lei/200 cm
3
 

1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm
3
 4 

1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm
3
 6 

2 Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 150 lei/an» 

 

Art. 470 alin.(3) in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local, 

Art. 470 alin.(4)   in cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.  

Propunerea executivului este de 60%. 
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 Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone conform art. 470 alin. (5) 

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     in 2016     

            (în lei/an)           

Ax(e) motor(oare) cu sistem de 

suspensie pneumatica sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie pentru 

axele motoare 

I 2 axe   

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone             0 133 

 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone             133 367 

 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone             367 517 

 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone             517 1169 

 5 Masa de cel puţin 18 tone                                      517 1169 

II 3 axe    

 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone             133 231 

 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone             231 474 

 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone             474 615 

 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone             615 947 

 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone             947 1472 

 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone             947 1472 

 7 Masa de cel puţin 26 tone                                      947 1472 

III 4 axe   

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone             615 623 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone             623 973 

 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone             973 1545 

 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone             1545 2291 

 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone             1545 2291 

 6 Masa de cel puţin 32 tone                                      1545 2291 

 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, art. 470 alin.( 6): 

 

  
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă      
 

 

Impozitul in 2016 ( in lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu sistem 

de suspensie pneumatica sau 

achivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare 

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 60 

 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone             60 137 

 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone             137 320 

 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone             320 414 
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 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone             414 747 

 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone             747 1310 

 9 Masa de cel puţin 28 tone                                      747 1310 

II 2+2 axe   

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone             128 299 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone             299 491 

 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone             491 721 

 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone             721 871 

 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone             871 1429 

 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone             1429 1984 

 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone             1984 3012 

 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone             1984 3012 

 9 Masa de cel puţin 38 tone                                      1984 3012 

III 2+3 axe   

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone             1579 2197 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone             2197 2986 

 3 Masa de cel puţin 40 tone                                      2197 2986 

IV 3+2 axe   

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone             1395 1937 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone             1937 2697 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone             2697 3963 

 4 Masa de cel puţin 44 tone                                      2697 3963 

V 3+3 axe   

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone             794 960 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone             960 1434 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone             1434 2283 

 4 Masa de cel puţin 44 tone                                      1434 2283 
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Art. 470  alin.(7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote 

 

Masa totală maximă autorizată 

Nivelurile  aplicabile 

pentru anul 2016   

 Nivelurile  aplicabile 

in anul fiscal 2015  

Taxa, în lei  Impozitul, în 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)                    Mijlocul 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 *)  1119  1119 

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 2.000 CP, inclusiv 909 909 

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

d) peste 4.000 CP 2237 2237 

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

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x x 

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

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

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

Capacitatea clindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, factura de 

achizitie sau alt document similar. 
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CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 

Art. 474 alin.(1) 

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în 

mediu urban 

NIVELURILE  APLICABILE 

PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE  APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2015  

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei Taxa, în lei 

a) Până la 150 m², inclusiv 6 7 

b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 7 8 

c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 9 11 

d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 12 14 

e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 14 17 

f) Peste 1.000 m² 
14 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m

2
 care 

depăşeşte 1.000 m² 

17 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m
2
 care 

depăşeşte 1.000 m² 

   

 

  

 

CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 

 

 
NIVELURILE  APLICABILE 

PENTRU ANUL 2016 

 

art. 477 alin. 5) 

Cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate, prin 

aplicarea cotei la valoarea mijloacelor de reclama si 

publicitate este cuprinsa intre 1% si 3%. 

 

3% 

Art. 478 alin 2, lit. a) 

si b) 

a) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate pentru 

activitate ecoomica   
32 lei/m

2
 

b)Taxa pentru  oricare alt panou, afişaj sau oricărei altei 

structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate 

 

23 lei/m
2
 

 

 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin.(2), lit. 

a si b 

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă: 

NIVELURILE  APLICABILE 

PENTRU ANUL 2016 

 

a)spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, 

operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare 

muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol 

de circ sau orice competiție sportivă 

2% 

b) altei manifestări artistice 5% 
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CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE  

 

1  NIVELURILE  APLICABILE 

PENTRU ANUL 2016 

 taxa emitere adeverinta teren intra/extravilan 10 lei 

 taxa emitere adeverinta teren APIA 20 lei 

 Taxa emitere adeverinta pentru scoala 2 lei 

 Taxa emitere adeverinta inscriere constructie/categorie folosinta teren 

conform Registru Agricol 

20 lei 

 Taxa copie  Plan si tabel parcelar - A 4  - 5 LEI/pagina 

- A3 – 10 LEI/pagina 

 

 Taxa eliberare Titlu de proprietate  15 lei 

 Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in regim de urgenta– 

in termen de 7 zile lucratoare 

5x  valoarea taxei emise in regim normal 

 Taxa pentru eliberarea autorizatie de construire in regim de urgenta – 

in termen de 7 zile lucratoare 

5x  valoarea taxei emise in regim normal 

 Taxa pentru emiterea Avizului de oportunitate,  100 lei 

 Taxa speciala de salubrizare: 

 

- persoane fizice din gospodarii in individuale 

-persoane fizice asociate 

8 lei/persoană/lună 

 

 

 

  

   Art. 484 alin. 2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile                                    

publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările         

ulterioare, acestea se incaseaza numai de la personae fizice si juridice care beneficiaza de aceste servicii conform art. 484 alin. 3). 

Art. 485 alin. (1) si alin. (2)  Consiliile locale pot acorda scutiri persoanelor fizice si jurice 

 

 

 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

art. 486 alin. (1)  Consiliile locale, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor 

istorice de arhitectură și arheologice; 

art. 486 alin.(2)  Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura 

publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător. 

 art. 486 alin. (4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este în cuantum de 600 lei  

art. 486 alin.(5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, este  32 lei. 

art. 486 alin. (6) Prin excepție se poate stabili taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei 

de contribuție a proprietarilor, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 CAPITOLUL X – ALTE DISPOZITII COMUNE 

art. 489 alin. (4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, se stabileste majorarea impozitul pe teren cu 250%, începând cu al treilea an. 

art.489 alin (5) Pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan se majoreaza impozitul cu 250%. 
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CAPITOLUL  XI - SANCŢIUNI 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE 

Art. 493 alin.(3)  

NIVELURILE  ACTUALIZATE 

PENTRU ANUL 2016 

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

Art. 493 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 325 de lei la 1578 lei. 

Art. 493 alin. (5) 
În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300% 

 

Art. 493 alin.(7) 
Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491 din Legea nr. 

227/2015 

Art. 493 alin.(8) 
Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. 

  

 

PRIMAR 
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Serv. Impozite si Taxe locale 

Insp. SIMION ALINA 
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                  Anexa nr. 2  

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan 

Art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

 

 

 
Nr. Crt. Categoria de folosinta Impozit 

(lei) 

1 Teren cu constructii 31 

2 Teren arabil 50 

3 Pasune  28 

4 Faneata  28 

5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 55 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 

6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1 56 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 

7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1   16 

7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie 0 

8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 6 

8.1 Teren cu amanajari piscicole 34 

9 Drumuri si cai ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 

 

 

 

Anexa nr. 3  

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism 

Art. 474 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  

 
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism - lei - 

a) pana la 150 m², inclusiv 6 

b) intre 151 si 250 m², inclusiv 7 

c) intre 251 si 500 m², inclusiv 9 

d) intre 501 si 750 m², inclusiv 12 

e) intre 751 si 1.000 m², inclusiv 14 

f) peste 1.000 m², 14 + 0,01 lei/ m², pentru fiecare m² care depaseste 

1.000 m² 
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        Verificat, 

Serv. Impozite si Taxe locale 

Insp. SIMION ALINA 

                                                                     

                        

              Intocmit 

   C.J. NECULA GETA 

 



                                                                                                                          Anexa nr.4  

 

PROCEDURA 

Privind modul de calcul si plata a taxelor instituite in temeiul art. 486  

din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  

 

Art. 1 Taxele stabilite in conditiile art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  sunt prevazute in 

anexa nr. 1 a proiectului de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul 2016. 

Art. 2 Locurile publice pentru care sunt instituite taxele prevazute la art. 1 din prezenta procedura sunt 

pietele si alte locuri amenajate si neamenajate de pe raza administrativa a Mun. Sacele. 

Art. 3 Taxele sunt stabilite pentru fiecare metru patrat de teren ocupat si pentru fiecare zi calendaristica. 

Art. 4 Taxele stabilite pentru utilizarea bunurilor din incinta pietelor ( halate, bonete, paturi, etc.) sunt 

percepute pentru fiecare zi. 

Art. 5 Taxele pentru libera trecere, sunt stabilite diferit in functie de intervalul calendaristic ( zi, luna, 

trimestru sau an) si in functie de accesul doar intr-o piata sau toate pietele. 

Art. 6 Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor neamenajate sunt stabilite in functie de zona, metru 

patrat de teren utilizat si pe zi de utilizare. 

Art. 7 Taxele zilnice pentru utilizarea locurilor publice prin activitati de genul lucrari de interventii la 

retelele de utilitati publice, interventii in carosabil, montari de schele utilaje si / sau instalatii pe trotuare 

sau alte zone apartinand domeniului public sunt stabilite in functie de tipul de activitate, metrii patrati de 

teren ocupat si ziua sau zilele calendaristice afectate acestor activitati. 

Art. 8 Taxele pentru utilizarea locurilor publice prin accesul pe strazile din Mun. Sacele pentru care sunt 

stabilite restrictii de circulatie, fata de gabaritul autovehicolului sunt stabilite in functie de masa 

autovehicolului, perioada de timp de utilizare ( anual, lunar, zilnic) si zona unde sunt situate strazile. 

Art. 9 Taxele percepute pentru eliberarea diverselor inscrisuri, certificate, adeverinte sunt stabilite in 

functie de numarul de pagini. 

Art. 10 Taxele pentru aprobarea taierii pomilor sau arborilor de pe domeniul public sau privat al Mun. 

Sacele, vor reflecta contravaloarea a trei puieti in functie de specia de pom, arbore sau arbust taiat. 

Art. 11 Taxa pentru eliberarea adeverintelor de verificare a imobilelor revendicate si/sau notificate in baza 

legilor proprietatii, va fi stabilita pentru fiecare carte funciara si/sau adresa stradala ce urmeaza a fi 

verificata. 

Art. 12 Taxele stabilite in temeiul art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal vor fi percepute 

anterior utilizarii sau solicitarii bunului sau serviciului taxabil. 

Art.13. Taxa de salubrizare  în cazul contribuabililor persoane fizice. 
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PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

pentru  stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 

 in baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

 

 Consiliul  Local  al  Municipiului  Săcele, întrunit în şedinţă ordinară în data de ................... 

 Analizând obligativitatea şi necesitatea stabilirii impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 

următor, respectiv anul 2016; 

            Având în vedere faptul că Municipiul Săcele se încadrează în localităţile urbane de rangul II;  

            În conformitate cu prevederile art. 457 alin. (1) si alin. (2), art. 458 alin. (2), art. 460 alin. (10), art. 

462 alin. (2), art.465 alin. (2), alin. (7), alin. (9), art. 467 alin. (2), art. 470 alin. (2), art. 472 alin. (2), art. 

474 alin. (2), alin. (4), alin. (5), alin. (6), alin. (15), alin. (16), art. 475 alin. (1), alin. (2), alin. (4), art. 477 

alin. (5), art. 478 alin. (2), art. 481 alin. (2), lit. a), lit. b), art. 484, art. 486 alin. (2), alin. (5), alin. (6) si art. 

495 lit. f) din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, ale O.U.G.  nr. 41/30.09.2015 pentru modificarea 

si completarea unor acte normative, precum si reglementarea unor masuri bugetare, ale Legii nr. 207/2015 privind 

Codul de procedura fiscala, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a 

IV-a Reţeaua de localităţi; ale Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 36 alin.(1), alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. c); art. 45, alin. (2) lit. c); art. 61 alin. (2) şi 

art. 115 alin. (1) lit. b), art. 117 lit.a)  din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. Cota impozitului pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexa prevazuta la art. 457 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileste la valoarea 

de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii. 

Art. 2. Cota impozitului pentru cladirile nerezidentiale prevazuta la art. 458 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, aflate in proprietatea persoanelor fizice se stabileste la valoarea de 0,3% 

asupra valorii exemplificate la litera a), b), c), iar pentru  cladirile care sunt utilizate in domeniul agricol 

cota de impozitare este de 0,4%.  

Art. 3. Cota impozitului / taxei pentru cladirile rezidentiale prevazuta la art. 460 alin. (1) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, detinute de persoane juridice, se stabileste la valoarea de 0,2% 

asupra valorii impozabile a cladirii. 

  

REPARTIZAT  PENTRU  AVIZARE  LA  COMISIA: ………................. 



Art. 4. Cota impozitului / taxei pentru cladirile rezidentiale prevazuta la art. 460 alin. (2) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, se 

stabileste la valoarea de 1,3% asupra valorii impozabile a cladirii. 

Art. 5. Nivelul impozitului pe teren prevazut la art. 465 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de 

folosinta, terenuri cu constructii, precum si terenul inregistrat in registrul agricol la o alta categorie de 

folosinta de pana la 400 m² inclusiv, se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in ha cu 

suma corespunzatoare, prevazut in tabelul urmator: 

 

Zona in 

cadrul 

localitatii 

NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2016-lei/ha- 

 

 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati 

I 

A 8900 

B 6700 

C 4500 

D 2100 

 

Art. 6. In cazul unui teren amplasat in extravilan prevazut la art. 465 alin. (7) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului 

exprimata in ha cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator, inmultita cu coeficientul de 

corectie corespunzator prevazut la art. 457 alin.(6): 

 

Nr. Crt. Categoria de folosinta Impozit 

(lei) 

1 Teren cu constructii 31 

2 Teren arabil 50 

3 Pasune  28 

4 Faneata  28 

5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 55 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 

6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1 56 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 

7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la 

nr. crt. 7.1   

16 

7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie 0 

8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 6 

8.1 Teren cu amanajari piscicole 34 

9 Drumuri si cai ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 

Art. 7. In cazul vehiculelor inregistrate prevazute la art. 470 alin. (2) punctul II din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileste suma de 4 lei/200 cm³ pentru cele cu capacitate sub 4800 cm³, 

suma de 6 lei/200 cm³ pentru cele cu capacitate peste 4800 cm³ si suma de 150 lei pe an pentru cele fara 

capacitate cilindrica evidentiata. 

 Art. 8. Pentru mijloacele de transport hibride, impozitul datorat se reduce cu 60%. 



Art. 9. In cazul mijloacelor de transport pe apa, respectiv nave de sport si agrement prevazute la 

art. 470 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, impozitul se stabileste la valoarea de 1.119 

lei/an. 

Art. 10. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism prevazuta de art. 474 alin. (1) din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, in mediul urban este egala cu suma corespunzatoare prevazuta in 

tabelul urmator: 

 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism - lei - 

a) pana la 150 m², inclusiv 6 

b) intre 151 si 250 m², inclusiv 7 

c) intre 251 si 500 m², inclusiv 9 

d) intre 501 si 750 m², inclusiv 12 

e) intre 751 si 1.000 m², inclusiv 14 

f) peste 1.000 m², 14 + 0,01 lei/ m², pentru fiecare m² care 

depaseste 1.000 m² 

Art. 11. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si 

amenajarea teritoriului, de catre primari sau structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean 

prevazute de art. 474 alin.( 4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileste in suma de 15 lei, 

taxa pentru eliberarea unei autorizatii de constructii pentru o cladire rezidentiala sau cladire-anexa este 

egala cu 0,5% din valoarea autorizata ( alin.5). 

Art. 12. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de forjare sau excavari prevazuta la art. 474 alin. (10) 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se calculeaza prin inmultirea nr. de m² de teren ce vor fi 

efectiv afectati la suprafata solului de foraje si excavari cu o valoare de 15 lei, iar taxa pentru eliberarea 

autorizatiei pentru alte constructii decat cele mentionate la alin. (5) este egala cu 1% din valoarea 

autorizatiei de constructie ( alin. 6). 

Art. 13. Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de 

expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si spatiile publice prevazute la art. 

474 alin. (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este de 8 lei pentru fiecare m² de suprafata 

ocupata de constructie. 

Art. 14. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racordare, bransamente la 

retelele publice de apa, canalizare, gaze termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu 

prevazute de art. 474 alin. (15) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, este de 13 lei pentru fiecare 

racord. 

Art. 15. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa prevazute de art. 

474 alin. (16) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileste in suma de 9 lei. 

Art. 16. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare prevazute la art. 475 alin. (10) 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileste in suma de 20 lei. 

Art. 17. Taxa pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru eliberarea carnetului de 

comercializare a produselor din sectorul agricol prevazute de art. 475 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, se stabileste in cuantum de 80 lei. 

Art. 18. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de 

alimentatie publica prevazuta la art. 475 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se 

stabileste diferentiat pe zonele din cadrul localitatii, in functie de suprafetele activitatilor respective, dupa 

cum urmeaza: 

1) pentru o suprafata aferenta de pana la 500 m²: 

a) 2.500 lei – zona A 

b) 2.000 lei – zona B 

c) 1.500 lei – zona C 

d) 1.000 lei – zona D 



pentru cresterea performantei energetice, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, 

intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre 

auditorul energetic in certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de audit energetic, 

astfel cum este prevazut de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 19/2009 privind cresterea performantei 

energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011. 

  Art. 28. Se aproba majorarea cu 250% a impozitului pentru terenul agricol neingrijit timp de doi 

ani consecutivi, incepand cu al treilea an in conditiile stabilite prin Hotarare a Consiliului Local. 

Art. 29. (1) Se aproba majorarea cu 250% a impozitului pentru cladirile si terenurile neingrijite, 

situate in intravilanul Municipiului Sacele. 

    (2) Cladirile si terenurile care intra sub incidenta alin. (1), criteriile de incadrare in 

categoria cladirilor si terenurilor prevazute la alin. (1) se adopta prin Hotarare a Consiliului Local. 

Art. 30. Prevederile prezentei hotarari se completeaza cu prevederile Legii nr. 227/08.09.2015 

privind Codul Fiscal publicata in M.O. nr. 688/10.09.2015. 

Art. 31. Anexele 1 – 6 fac parte integranta din prezenta hotarare.  

Art. 32. Primarul Municipiului Săcele răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
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2) Pentru o suprafata mai mare de 500 m² 

a) 5.500 lei – zona A 

b) 5.000 lei – zona B 

c) 4.500 lei – zona C 

d) 4.000 lei – zona D 

 

Art. 19. Cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate prevazuta de art. 477 alin. (5) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileste in procent de 3% si se aplica la valoarea serviciilor 

de reclama si publicitate. 

Art. 20. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate prevazuta de art. 478 alin. (2) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, se determina prin inmultirea nr. de m² sau a fractiunii de m² a 

suprafetei afisajului pentru reclama si publicitate cu suma de 32 lei (lit. a), in cazul unui afisaj situat in 

locul in care persoana deruleaza o activitate economica, si cu suma de 23 lei  ( lit. b) in cazul oricarui altui 

panou, afisaj sau oricarei alte structuri de afisaj pentru reclama si publicitate. 

Art. 21. In cazul impozitului pe spectacole prevazut la art. 480 din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, se stabileste cota de impozit dupa cum urmeaza: 

a) Cota de 2% in situatia prevazuta la art. 481 alin. (2) lit. a), respectiv in cazul unui spectacol de 

teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, concert filarmonic sau alta manifestare 

muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie 

sportiva interna sau internationala; 

b) Cota de 5% in situatia prevazuta la art. 481 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, respectiv in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la litera 

a. 

c) Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la impozitului pe spectacol – 

prevazuta la art. 482 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 

 

Art. 22. Nivelul taxelor speciale pentru anul 2016 prevazute de art. 484 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, la valorile cuprinse in Anexa nr. 1, Cap.VIII care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 

Art. 23. (1)Nivelurile altor taxe locale prevazute de art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal, se stabilesc pentru anul fiscal 2016 la valorile cuprinse in Anexa 1 care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 (2) Se aproba procedura privind modul de calcul si plata a taxelor instituite in temeiul art. 

486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, conform Anexei 4 care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

Art. 24. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau, de pe alte 

asemenea planuri detinute de consiliile locale prevazuta de art. 486 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, se stabileste in suma de 32 lei. 

Art. 25. (1) Se stabileste o cota aditionala de 20% in cazul impozitului pe mijloacele de transport 

prevazute de art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

 (2) Se stabileste o cota aditionala de 0,2% in cazul impozitului/taxei pe cladirile 

rezidentiale detinute de persoane juridice prevazute de art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal. 

 (3) Se stabileste o cota aditionala de 1,3% in cazul impozitului/taxei pe cladirile 

nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice prevazute la art. 460 alin. (2) Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal. 

Art. 26.  Pentru plata cu anticipatie pana la data de 31 martie a impozitului pe cladiri, teren si auto, 

se acorda o bonificatie de 10%. 

Art. 27. Se acorda scutirea la plata impozitului pe cladiri, pentru cladirile prevazute la art. 456 

alin. (2) lit. m) respectiv cladirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie 



 1 

 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BRAŞOV 

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SĂCELE 

Str. Piaţa Libertăţii nr. 17, Săcele, cod 505600, Tel/fax: 40-268-276.164 / 273.091 

www.municipiulsacele.ro,    E-mail: primaria@municipiulsacele.ro 

 

                     Nr. 52361/07.10.2015 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

LA PROIECTUL  DE  HOTĂRÂRE  AL  CONSILIULUI  LOCAL 

pentru  stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 in baza Legii nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal 

 

Avand in vedere apartia Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicat in Monitorul 

Oficial nr. 688/10.09.2015 precum si a O.U.G. nr. 41/30.09.2015 pentru modificarea si completarea 

unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare,  

Tinand cont de faptul ca impozitele şi taxele locale constituie sursă importantă de venituri, 

utilizate pentru cheltuielile publice a căror finanţare se asigură de la bugetul local, în condiţiile legii, 

În anul fiscal 2016 propunem sa se mentina bonificaţiile acordate pentru plata integrală anticipată a 

impozitului pe clădiri, teren şi/sau mijloace de transport până la data de 31.03.2016, respectiv in cuantum de 

10%. 

Conform prevederilor art. 495 lit. f) din  Titlulul IX „Impozite si taxe locale” din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, „Consiliile locale adoptă hotărâri privind nivelurile impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2016, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, a prezentului cod.  La nivelul municipiului București, această atribuție revine 

Consiliului General al Municipiului București”.  Conform O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea si 

completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri bugetare Consiliile 

locale trebuie sa stabileasca nivelurile impozitelor si taxelor locale valabile in anul 2016  pana la data 

de 07 noiembrie 2015. 

In baza art. 487 Autoritățile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor 

instituite conform art. 486 persoanelor fizice si juridice exemplificate in art. 487,  lit.a)  - b) din Legea 

nr. 227/2015. 

In cazul persoanelor fizice si juridice care incheie contracte de fiducie conform Codului Civil, 

impozitele si taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operațiunii de 

fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetul unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul 

operațiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor Cap. IX din Codul Fiscal, începând cu data de întâi 

a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie. 

 La Capitolul X – Alte dispozitii comune, la art. 489 alin. (1) se prevede ca Autoritatea 

deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității executive, poate stabili cote 

adiționale la impozitele și taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcție de următoarele criterii: 

economice, sociale, geografice, precum și de necesitățile bugetare locale, cu excepția taxelor 

prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) și c). 

 Alin. (2), art. 489 prevede:   Cotele adiționale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 

50% față de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu, acestea se hotărăsc de către autoritatea 

deliberativă a administrației publice locale. 
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 Alin. (6) art 489 stabileste  categoria clădirilor și terenurilor precum si criteriile de încadrare 

care  se adoptă prin hotărâre a consiliului local. 

 La alin (4) si alin. (5) se prevede  majorarea cu pana la 500% a impozitului pe teren pentru 

terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv si  pentru clădirile și terenurile neîngrijite, 

situate în intravilan in conditiile stabilite de consiliul local. 

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat având ca fundament legal urmatoarele acte normative  şi 

administrative : 

- Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal si O.U.G. nr. 41/30.09.2015 pentru modificarea si completarea 

unor acte normative, precum si reglementarea unor masuri bugetare 

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

- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a 

Reţeaua de localităţi;  

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

- Inventarierea materiei impozabile  

- Nomenclatorul Stradal;  

- Planul Urbanistic General aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sacele nr.  23/ 

2001 si prelungit prin HCL nr. 16/2011, HCL 8/2013, HCL nr. 4/2014; 

  - prevederile art. 36 alin.(1), alin. (2), lit.b), alin. (4), lit. c); art.45, alin. (2) lit. c); art. 61 alin. (2) şi 

art. 115 alin. (1) lit. b), art. 117 lit.a) din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare. 

           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 2016, in vederea respectarii dreptului de participare a cetateniilor si 

asociatiilor legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative cu aplicabilitate generala”. 

              Prin proiectul de hotărâre supus spre analiza si aprobare, s-au stabilit urmatoarele : 

                  - nivelurile impozitelor si taxelor locale in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand 

impozitele si taxele locale pentru anii  2015, 2016 constituind Anexa nr. 1 la proiectul de hotarare; 

- cota prevazuta la art. 460 alin. (1) (privind impozitul pe cladiri persoane juridice) din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, este cuprinsa intre 0.08% si 0.2% ; 

Propunerea executivului este de     0,2 % 

- Impozitul pe cladiri rezidentiale si cladiri anexa aflate in proprietatea persoanelor fizice  

cuprinse intre 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile 

Propunerea executivului este de     0,1 % 

- Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate, se determina prin 

inmultirea suprafetei utile cu un coeficient de 1,4% 

- Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care 

este amplasata cladirea prin inmultirea valorii determinate cu coeficientul de corectie 

exemplificat la alin. 6 art. 457 din Legea nr. 227/2015 

- În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 

apartamente, coeficientul de corecție prevăzut la alin. (6) se reduce cu 0,10%. 

- Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri 

se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii impozabile. 

Propunerea executivului este de 0,3 % iar pentru clădirile nerezidențiale aflate în 

proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol cota este 

de 0,4% 

- Cota impozitului pentru cladirile cu destinatie mixta se stabileste conform art. 459 alin. 

(1), iar conform art. 458 alin. (4) in cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată, 

impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate 

conform art. 457. 

 Cap III din Codul Fiscal stabileste Impozitul pe teren si taxa pe teren unde la art. 463 alin. (1) 

orice persoană care are în proprietate teren datorează pentru acesta un impozit anual. Pentru terenurile 
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proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, concesionate, 

închiriate, date în administrare ori în folosință se stabilește taxa pe teren care reprezintă sarcina 

fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință. 

 La alin. (5) din art. 463 se prevede ca in  perioada în care pentru un teren se plătește taxa pe teren, 

nu se datorează impozitul pe teren. 

 În cazul terenului care este deținut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar 

datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili 

părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din 

impozitul pentru terenul respectiv.( alin. 6) art. 463) 

 Art. 464 exemplifica la alin. (1) de la lit. a) la lit. y) terenurile la care nu se datoreaza impozit/taxa 

pe teren, iar la alin. (2) de la lit. a) la lit. r) se exemplifica scutirile sau reducerile ce pot fi acordate de 

consiliile locale. 

 Impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt utilizate 

pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an 

calendaristic, se reduce cu 50%, aceasta reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este 

îndeplinită această condiție. ( alin. 4 art. 464). 

 Art. 465 alin. (2) stabileste in functie de zona si de rangul localitatii impozitul sau taxa pe terenul 

cu constructii sau inregistrat in registrul agricol precum și terenul înregistrat în registrul agricol la altă 

categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 m2, inclusiv dupa 

cum urmeaza: 

Zona in cadrul 

localitatii 
Nivelul impozitului pe rang de localitati 

lei/ha 

Cod fiscal rang II 

Propunerea executivului lei/ha 

A 6042 – 15106 8900 

B 4215 – 10538 6700 

C 2668 – 6670 4500 

D 1410 - 3526 2100 

 La alin. 4 art. 465 stabilirea impozitului/taxei pe teren potrivit alin. 3 art. 465, se stabilesc sumele 

din tabelul exemplificat in codul fiscal iar la alin. 5 coeficientul de corectie in cazul unui teren amplasat 

in extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in hectare 

cu suma prevazuta in table  inmultita cu coeficientul de corectie prevazut la alin. (7) art. 465. 

Propunerea executivului este de 10%, anexa nr. 1. 

 Conform alin.(3) art. 467 impozitul pe teren , datorat aceluiași buget local de către contribuabili, 

persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de 

plată. 

Conform art. 467 alin.(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an 

de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 

până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. 

Cap. IV exemplifica incepand cu art. 468, impozitul pe mijloacele de transport, exemplificate in 

hotarare in Anexa 1 unde este stabilita si propunerea executivului.Conform art. 470 alin.(3) in cazul 

mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului 

local. 

Conform art. 470 alin.(4)   in cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din 

impozitul pentru motocicletele respective.  

Propunerea executivului este de 60%. 

 Conform art. 472 alin. 2 pentru plata anuala cu anticipatie pana la 31 martie a anului respectiv 

se acorda o bonificatie de 10% stabilita prin hotarare. 
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Propunerea executivului este de 10%. 

Cap. V stabileste taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor unde la art. 474 alin. 1) 

este stabilita taxa in functie de m² conform codului fiscal unde propunerea executivului este redata in 

anexa 3. 

Taxele de la art. 474 si art. 475 sunt exemplificate in codul fiscal iar propunerea executivului este 

prevazuta in H.C.L. de aprobare   pe anul 2016. 

 Cap. VI se stabileste taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, conform art. 477 

cota taxei se stabilește de consiliul local, fiind cuprinsă între 1% și 3%. 

Propunerea executivului este de 3%. 

Cap. VII stabileste impozitul pe spectacole. Art. 481 alin. 1 stabileste calculul impozitului pe 

spectacole iar la alin. (2) se stabileste impozitul dupa cum urmeaza: 

a) până la 2%, în cazul unui spectacol de teatru, operă, operetă, concert filarmonic sau altă 

manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 

competiție sportivă; 

b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 

Conform art. 482 spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe 

spectacole. 

Propunerea executivului este conform art. 21 din proiectul de hotarare. 

 Cap. VIII reglementeaza taxele speciale unde la art. 484 pentru funcționarea unor servicii publice 

locale create în interesul persoanelor fizice și juridice, precum și pentru promovarea turistică a 

localității, consiliile locale, județene pot adopta taxe special. 

 Domeniile în care consiliile locale, județene pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice 

locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

Propunerea executivului de 8 lei/persoană /lună este stabilirea taxei de salubrizare  în cazul 

contribuabililor persoane fizice. 

 Taxele special stabile sunt exemplificate in Anexa nr. 1, Cap. VIII si art. 22 din proiect. 

 Cap. IX -  Alte taxe locale, la art. 486 alin. (1) Consiliile locale pot institui taxe pentru utilizarea 

temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de 

arhitectură și arheologice. 

La art. 486 alin. (4) este prevazuta taxa  pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă 

care este în cuantum de 500 lei și poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea 

să poată depăși 50% din această valoare. 

Propunerea executivului este de 600 lei. 

La art. 486 alin. (5) este prevazuta taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 

sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, consiliul local stabilește o taxă de până la 

32 lei, inclusiv 

Propunerea executivului este de 32 lei. 

 Cap XI – Sanctiuni, stabilite de  art. 493 unde la alin. (2)  sunt exemplificate faptele care 

constituie contraventie, iar la lit. a) si lit. b), iar la alin. (3) si alin. (4) sunt stabilite amenzile. 

La art. 493 alin. (5) se prevede ca pentru persoanele juridice limitele minime şi maxime ale 

amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%. 

Propunerea executivului este exemplificata in Anexa nr. 1. 

Anexele 1 – 6 constituie anexe la proiectul de hotarare. 

 

Tinând seama de necesitatile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 

2016 in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de conditiile 
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locale specifice zonei, pe de alta parte, supunem spre analiză şi aprobare, Consiliului Local al 

Municipiului Sacele  proiectul de hotǎrâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

fiscal 2016 in baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal in forma prezentata. 
 

Anexa nr. 1 - Tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale pentru anii  2015, 2016; 

 

Anexa nr. 2 – Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan conf. art. 465 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal. 

 

Anexa nr. 3 – Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism – art. 474 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal. 

 

Anexa nr. 4 - Privind modul de calcul si plata a taxelor instituite in temeiul art. 486 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal  

 

Anexa nr. 5 – Tarifele de baza pe metru patrat pentru inchirierea terenurilor proprietatea Mun. Sacele, 

a spatiilor destinate desfasurarii activitatilor medicale precum si a spatiilor cu alta destinatie decat cea 

de locuinta construite din fondul locativ de stat. 

 

Anexa nr. 6 – Procedura de acordare a facilitatilor fiscale in baza Legii nr. 227/2015 privind Codul 

Fiscal 
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taxe locale  
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Anexa Nr,1 

 

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 2016 

 

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

 

Valorile  impozabile  prevăzute  la  art.457  alin.(2),  exprimata in lei se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate....cu valoarea impozabila din 

tabel 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE CLĂDIRI 

VALORILE  IMPOZABILE 

pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată la clădirile rezidentiale 

Art.457 alin.(2)  

 

 

 

Tipul clădirii 

 

NIVELURILE  APLICABILE 

PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE  APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2015 

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 

1000 600 935 555 

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 

300 200 254 159 

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 

200 175 159 143 

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 

125 75 95 63 
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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 

Art. 457 alin. 3) Clădirile care au pereți exteriori din materiale diferite, impozitul pe cladire se determina la  valoarea impozabilă din tabel cea mai mare corespunzătoare 

materialului cu ponderea cea mai mare. 

Art. 457 alin. 5) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină 

prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4%. 

Art.457 alin. 6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate conform 

alin. (2)-(5) cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul jos: 

Zona localitatii Rangul localitatii 

0 I II III IV V 

A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 

B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 

C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95 

D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90 

În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corecție se reduce cu 0,10%. Valoarea impozabila a cladirii se 

reduce in functie de anul terminarii acesteia in baza art. 457, alin.8) lit.a, b si c. 

Art.460 alin.3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe 

clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii 

 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN 

 

IMPOZITUL/TAXA*)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII in suprafata de pana la 400 m
2
 

Art.465 alin.(2)                                                                                                                                                                                

Zona în 

cadrul 

localităţii 

NIVELURILE  INDEXATE 

PENTRU ANUL 2016 

 

- lei/ha 
**

) - 

NIVELURILE  APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2015 

 

  - lei/ha 
**

) - 

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

  II      II    

A   8900      7553    

B   6700      5269    

C   4500      3335    

D   2100      1763    

 

Impozitul/taxa *)  pe  terenurile  amplasate  în  intravilan  

- orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii –pentru suprafata de peste 400  m
2
 

Art. 465 alin.(4)                                                                                                                                                                            

Nr. 

crt. 

                                 Zona 

 

Categoria de folosinţă 

NIVELURILE  APLICABILE 

PENTRU ANUL 2016 

 

- lei/ha 
**

) - 

NIVELURILE  APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2015 

 

- lei/ha - 

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D 

1 Teren arabil 28 21 19 15  34 25 23 18 

2 Păşune 21 17 15 13 25 23 18 16 

3 Fâneaţă 21 19 15 13 25 23 18 16 



 
3 

4 Vie 46 35 28 19 55 42 34 23 

5 Livadă 53 46 35 28 64 55 42 34 

6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 
28 21 19 15 34 25 23 18 

7 Teren cu ape 15 13 8 x 18 16 10 x 

8 Drumuri şi căi ferate x x x x x x x x 

9 Neproductiv x x x x x x x x 

Sumele stabilite mai sus se inmultesc cu coeficientul de corectie corespunzator tabelului de mai jos: 

Rangul localitatii  Coeficientul de corectie 

0 8,00 

I 5,00 

II 4,00 

III 3,00 

IV 1,10 

V 1,00 
 

În conformitate cu Legea nr. 351/24.07.2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national, Mun. Sacele se incadreaza in localitatile urbane de rangul II . 
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IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 

Art.465 alin.(7)                                                                                                                                                                        - lei/ha - 

Nr. 

crt. 

                                 Zona 

 

Categoria de folosinţă 

Impozitul pentru anul 2016 (lei) Nivelurile  aplicabile 

În anul fiscal 2015 

Zona Zona 

0 1  A B C D 

1 Teren cu construcţii 31 31 28 26 22 

2 Arabil 50 50 48 45 42 

3 Păşune 28 28 26 22 20 

4 Fâneaţă 28 28 26 22 20 

5 
Vie pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr. crt.5.1 
55 55 53 50 48 

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

6 
Livadă pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr. crt.6.1 
56 56 53 50 48 

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

7 

Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră, cu excepţia 

celui prevăzut la nr. crt.7.1  

16 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 

8 
Teren cu apă, altul decât cel cu 

amenajări piscicole 
6 6 5 2 1 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 34 31 28 26 

9 Drumuri şi căi ferate x x x x x 

10 Teren neproductiv x x x x x 
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CAPITOLUL IV  - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 

Art. 470 alin.(2)                                                

 

Mijloc de transport cu tractiune mecanica 

Nivelurile  aplicabile  

În anul fiscal 2016 

 Nivelurile  aplicabile  

În anul fiscal 2015 

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(lei/200 cm
3
 sau fractiune)  

 

x x 

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până 

la 1.600 cm3,  inclusiv 
8 8 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3,  9  

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3  și 2.000 cm3  inclusiv 18 18 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3  și 2.600 cm3  , inclusiv 72 72 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601cm3 și 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 tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 

12 tone, inclusiv 
30 30 

9. Tractoare înmatriculate 18 18 

 

II. Vehicule inregistrate 
NIVELURILE  APLICABILE  

ÎN ANUL FISCAL 2016 

1 Vehicule cu capacitate cilindrica lei/200 cm
3
 

1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm
3
 4 

1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm
3
 6 

2 Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 150 lei/an» 

 

Art. 470 alin.(3) in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local, 

Art. 470 alin.(4)   in cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.  

Propunerea executivului este de 60%. 
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 Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone conform art. 470 alin. (5) 

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     in 2016     

            (în lei/an)           

Ax(e) motor(oare) cu sistem de 

suspensie pneumatica sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie pentru 

axele motoare 

I 2 axe   

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone             0 133 

 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone             133 367 

 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone             367 517 

 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone             517 1169 

 5 Masa de cel puţin 18 tone                                      517 1169 

II 3 axe    

 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone             133 231 

 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone             231 474 

 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone             474 615 

 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone             615 947 

 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone             947 1472 

 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone             947 1472 

 7 Masa de cel puţin 26 tone                                      947 1472 

III 4 axe   

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone             615 623 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone             623 973 

 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone             973 1545 

 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone             1545 2291 

 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone             1545 2291 

 6 Masa de cel puţin 32 tone                                      1545 2291 

 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, art. 470 alin.( 6): 

 

  
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă      
 

 

Impozitul in 2016 ( in lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu sistem 

de suspensie pneumatica sau 

achivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare 

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 60 

 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone             60 137 

 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone             137 320 

 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone             320 414 
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 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone             414 747 

 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone             747 1310 

 9 Masa de cel puţin 28 tone                                      747 1310 

II 2+2 axe   

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone             128 299 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone             299 491 

 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone             491 721 

 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone             721 871 

 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone             871 1429 

 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone             1429 1984 

 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone             1984 3012 

 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone             1984 3012 

 9 Masa de cel puţin 38 tone                                      1984 3012 

III 2+3 axe   

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone             1579 2197 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone             2197 2986 

 3 Masa de cel puţin 40 tone                                      2197 2986 

IV 3+2 axe   

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone             1395 1937 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone             1937 2697 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone             2697 3963 

 4 Masa de cel puţin 44 tone                                      2697 3963 

V 3+3 axe   

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone             794 960 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone             960 1434 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone             1434 2283 

 4 Masa de cel puţin 44 tone                                      1434 2283 
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Art. 470  alin.(7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote 

 

Masa totală maximă autorizată 

Nivelurile  aplicabile 

pentru anul 2016   

 Nivelurile  aplicabile 

in anul fiscal 2015  

Taxa, în lei  Impozitul, în 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)                    Mijlocul 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 *)  1119  1119 

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 2.000 CP, inclusiv 909 909 

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

d) peste 4.000 CP 2237 2237 

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

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x x 

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

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

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

Capacitatea clindrica sau masa totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de identitate a mijlocului de transport, factura de 

achizitie sau alt document similar. 
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CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 

Art. 474 alin.(1) 

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în 

mediu urban 

NIVELURILE  APLICABILE 

PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE  APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2015  

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei Taxa, în lei 

a) Până la 150 m², inclusiv 6 7 

b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 7 8 

c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 9 11 

d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 12 14 

e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 14 17 

f) Peste 1.000 m² 
14 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m

2
 care 

depăşeşte 1.000 m² 

17 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m
2
 care 

depăşeşte 1.000 m² 

   

 

  

 

CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 

 

 
NIVELURILE  APLICABILE 

PENTRU ANUL 2016 

 

art. 477 alin. 5) 

Cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate, prin 

aplicarea cotei la valoarea mijloacelor de reclama si 

publicitate este cuprinsa intre 1% si 3%. 

 

3% 

Art. 478 alin 2, lit. a) 

si b) 

a) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate pentru 

activitate ecoomica   
32 lei/m

2
 

b)Taxa pentru  oricare alt panou, afişaj sau oricărei altei 

structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate 

 

23 lei/m
2
 

 

 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin.(2), lit. 

a si b 

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă: 

NIVELURILE  APLICABILE 

PENTRU ANUL 2016 

 

a)spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, 

operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare 

muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol 

de circ sau orice competiție sportivă 

2% 

b) altei manifestări artistice 5% 
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CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE  

 

1  NIVELURILE  APLICABILE 

PENTRU ANUL 2016 

 taxa emitere adeverinta teren intra/extravilan 10 lei 

 taxa emitere adeverinta teren APIA 20 lei 

 Taxa emitere adeverinta pentru scoala 2 lei 

 Taxa emitere adeverinta inscriere constructie/categorie folosinta teren 

conform Registru Agricol 

20 lei 

 Taxa copie  Plan si tabel parcelar - A 4  - 5 LEI/pagina 

- A3 – 10 LEI/pagina 

 

 Taxa eliberare Titlu de proprietate  15 lei 

 Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in regim de urgenta– 

in termen de 7 zile lucratoare 

5x  valoarea taxei emise in regim normal 

 Taxa pentru eliberarea autorizatie de construire in regim de urgenta – 

in termen de 7 zile lucratoare 

5x  valoarea taxei emise in regim normal 

 Taxa pentru emiterea Avizului de oportunitate,  100 lei 

 Taxa speciala de salubrizare: 

 

- persoane fizice din gospodarii in individuale 

-persoane fizice asociate 

8 lei/persoană/lună 

 

 

 

  

   Art. 484 alin. 2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile                                    

publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările         

ulterioare, acestea se incaseaza numai de la personae fizice si juridice care beneficiaza de aceste servicii conform art. 484 alin. 3). 

Art. 485 alin. (1) si alin. (2)  Consiliile locale pot acorda scutiri persoanelor fizice si jurice 

 

 

 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

art. 486 alin. (1)  Consiliile locale, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor 

istorice de arhitectură și arheologice; 

art. 486 alin.(2)  Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura 

publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător. 

 art. 486 alin. (4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă este în cuantum de 600 lei  

art. 486 alin.(5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, este  32 lei. 

art. 486 alin. (6) Prin excepție se poate stabili taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei 

de contribuție a proprietarilor, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 CAPITOLUL X – ALTE DISPOZITII COMUNE 

art. 489 alin. (4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, se stabileste majorarea impozitul pe teren cu 250%, începând cu al treilea an. 

art.489 alin (5) Pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan se majoreaza impozitul cu 250%. 
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CAPITOLUL  XI - SANCŢIUNI 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE 

Art. 493 alin.(3)  

NIVELURILE  ACTUALIZATE 

PENTRU ANUL 2016 

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

Art. 493 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 325 de lei la 1578 lei. 

Art. 493 alin. (5) 
În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300% 

 

Art. 493 alin.(7) 
Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491 din Legea nr. 

227/2015 

Art. 493 alin.(8) 
Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. 
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                  Anexa nr. 2  

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan 

Art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

 

 

 
Nr. Crt. Categoria de folosinta Impozit 

(lei) 

1 Teren cu constructii 31 

2 Teren arabil 50 

3 Pasune  28 

4 Faneata  28 

5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 55 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 

6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1 56 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 

7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1   16 

7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie 0 

8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 6 

8.1 Teren cu amanajari piscicole 34 

9 Drumuri si cai ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 

 

 

 

Anexa nr. 3  

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism 

Art. 474 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  

 
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism - lei - 

a) pana la 150 m², inclusiv 6 

b) intre 151 si 250 m², inclusiv 7 

c) intre 251 si 500 m², inclusiv 9 

d) intre 501 si 750 m², inclusiv 12 

e) intre 751 si 1.000 m², inclusiv 14 

f) peste 1.000 m², 14 + 0,01 lei/ m², pentru fiecare m² care depaseste 

1.000 m² 
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                                                                                                                          Anexa nr.4  

 

PROCEDURA 

Privind modul de calcul si plata a taxelor instituite in temeiul art. 486  

din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  

 

Art. 1 Taxele stabilite in conditiile art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  sunt prevazute in 

anexa nr. 1 a proiectului de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul 2016. 

Art. 2 Locurile publice pentru care sunt instituite taxele prevazute la art. 1 din prezenta procedura sunt 

pietele si alte locuri amenajate si neamenajate de pe raza administrativa a Mun. Sacele. 

Art. 3 Taxele sunt stabilite pentru fiecare metru patrat de teren ocupat si pentru fiecare zi calendaristica. 

Art. 4 Taxele stabilite pentru utilizarea bunurilor din incinta pietelor ( halate, bonete, paturi, etc.) sunt 

percepute pentru fiecare zi. 

Art. 5 Taxele pentru libera trecere, sunt stabilite diferit in functie de intervalul calendaristic ( zi, luna, 

trimestru sau an) si in functie de accesul doar intr-o piata sau toate pietele. 

Art. 6 Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor neamenajate sunt stabilite in functie de zona, metru 

patrat de teren utilizat si pe zi de utilizare. 

Art. 7 Taxele zilnice pentru utilizarea locurilor publice prin activitati de genul lucrari de interventii la 

retelele de utilitati publice, interventii in carosabil, montari de schele utilaje si / sau instalatii pe trotuare 

sau alte zone apartinand domeniului public sunt stabilite in functie de tipul de activitate, metrii patrati de 

teren ocupat si ziua sau zilele calendaristice afectate acestor activitati. 

Art. 8 Taxele pentru utilizarea locurilor publice prin accesul pe strazile din Mun. Sacele pentru care sunt 

stabilite restrictii de circulatie, fata de gabaritul autovehicolului sunt stabilite in functie de masa 

autovehicolului, perioada de timp de utilizare ( anual, lunar, zilnic) si zona unde sunt situate strazile. 

Art. 9 Taxele percepute pentru eliberarea diverselor inscrisuri, certificate, adeverinte sunt stabilite in 

functie de numarul de pagini. 

Art. 10 Taxele pentru aprobarea taierii pomilor sau arborilor de pe domeniul public sau privat al Mun. 

Sacele, vor reflecta contravaloarea a trei puieti in functie de specia de pom, arbore sau arbust taiat. 

Art. 11 Taxa pentru eliberarea adeverintelor de verificare a imobilelor revendicate si/sau notificate in baza 

legilor proprietatii, va fi stabilita pentru fiecare carte funciara si/sau adresa stradala ce urmeaza a fi 

verificata. 

Art. 12 Taxele stabilite in temeiul art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal vor fi percepute 

anterior utilizarii sau solicitarii bunului sau serviciului taxabil. 

Art.13. Taxa de salubrizare  în cazul contribuabililor persoane fizice. 
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                                                                                                                    Anexa nr.5   

Tarifele de baza pe metru patrat pentru inchirierea terenurilor proprietatea municipiului Sacele,  a spatiilor destínate desfasurarii 

activitatiilor medicale precum si a spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta construite din fondul locativ 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 2015 

Tarif 

an 2016 

Tarif 

An 

2015 

Tarif 

 an 2016 

Tarif 

An 

2015 

Tarif 

an 2016 

Tarif 

An 

2015 

Tarif 

an 2016 

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 mecanice 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 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 2015 

Tarif 

an 2016 

Tarif 

An 

2015 

Tarif 

 an 2016 

Tarif 

An 

2015 

Tarif 

an 2016 

Tarif 

An 

2015 

Tarif 

an 2016 

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    de 

arhivare si dependinte aferente 

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, sanitare, logii) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

18. Garaje 5 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  2015 Tarif  -2016 

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  

 

1. Zona A: 132 lei/an respectiv 11 lei/ luna 

2. Zona B: 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- 

2015 

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; 

Lei/mp/zi 

 

 

 

Lei/mp/zi 

 

Lei/mp/zi 

 

Lei/mp/zi 

 

 

 

 

Lei/mp/zi 

 

 

 

 

zonaA : 12 

zona B:  9 

zona C:  7 

zona D:  5 

6 

 

12 

 

2 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

zonaA : 12 

zona B:  9 

zona C:  7 

zona D:  5 

6 

 

12 

 

2 

 

 

 

 

5 
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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 

 

15 

2 

15 

 

 

 

2 

15 

15 

2 

15 

 

 

 

2 

15 

TAXA 

pentru folosirea locurilor publice pentru anul 2016 

(pieţe, târguri, oboare) 
 

DENUMIREA TAXEI 
Taxa  pentru 
anul 2016 

 

Taxa  pentru 
anul 2015 

 

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 
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                                                                                                                                               Anexa 6 

 

PROCEDURA 

De acordare a facilitatilor fiscale in baza Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

 

 

Pentru anul 2016 conform Cap. II Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri, art. 456 alin. (1) nu se 

datorează impozit/taxă pe clădiri care sunt exemplificate de la lit. a) la lit. w) 

Art. 456 alin. (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe 

clădiri datorate pentru următoarele clădiri exemplificate de la lit. a) la lit. r). 

  Art. 456 alin. (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se 

aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele 

justificative. 

  Art. 456 alin.(4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt 

utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul 

unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este 

îndeplinită această condiție. 

  Art. 457 alin. (8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. 

(1)-(7), se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează: 

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 

referință; 

b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de 1 

ianuarie a anului fiscal de referință; 

c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 

ianuarie a anului fiscal de referință 

  Art. 457 alin.(9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de 

vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost 

efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care 

cuprinde obligatoriu lucrări de intervenție la structura de rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței 

fundamentale de rezistență mecanică și stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, 

modernizare, modificare sau extindere, precum și, după caz, alte lucrări de intervenție pentru 

menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile 

construcțiilor, conform legii, vizând, în principal, creșterea performanței energetice și a calității 

arhitectural-ambientale și funcționale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la 

terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea 

acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

  Art. 462 alin.(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de 

către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10%, 

  Art. 462 alin.(3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, de până 

la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. 

  Cap III Impozitul pe teren și taxa pe teren, art. 464 alin.(1) nu se datorează impozit/taxă pe teren 

pentru terenurile exemplificate de la lit.a la lit. y) 

  Art. 464 alin.(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe 

teren datorate pentru terenurile exemplificate de la lit. a) la lit.r). 

  Art. 464 alin. (3)  Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), 

se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele 

justificative. 



Art. 464 alin.(4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care 

sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în 

cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care 

este îndeplinită această condiție. 

Art. 467 alin. (2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de 

către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10%, 

  Art. 467 alin. (3) Impozitul pe teren, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane 

fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. 

Restul impozitelor si taxelor locale precum si conditiile de aplicare a acestora sunt prevazute in 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, iar la art. 454 se prevad scutiri, reduceri, bonificatii la fiecare 

din capitolele respective a Codului Fiscal. 
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