
 
                                                                                             

 

 
T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile  impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizeaz ă 
sau se ajusteaz ă, după caz, de către Consiliul Local al comunei Șagu,  

în limitele și în condi țiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Cod ul fiscal  
 

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

Art. 457 alin. (1)  COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

0,08% - 0,2% 0,15% 
Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         - lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 
Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 
încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic și/sau chimic 

 
1.000 

 
600 

 
1000 

 
600 

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

 
300 

 
200 

 
300 

 
200 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți 
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic   

 
200 

 
175 

 
200 

 
175 

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

 
125 

 
75 

 
125 

 
75 

In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda, 
utilizate ca locuinta in oricare dintre tipurile de cladiri 
prevazute la lit. A-D 

 
75% din suma care s-ar aplica cladirii 

 
75% din suma care s-ar aplica cladirii 

In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda, 
utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta in oricare dintre 
tipurile de cladiri prevazute la lit. A- 

 
50% din suma care s-ar aplica cladirii 

 
50% din suma care s-ar aplica cladirii 

ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2018 



 
Art. 457 
               Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice 
          (1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin 
aplicarea unei cote de 0.15% asupra valorii impozabile a cladirii. 
          (2) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia, 
exprimata in metri patrati,cu valoare impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp, din tabelul de  mai sus 
          (3) In cazul cadirii care are pereti exteriori din materiale diferite, stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul de mai 
sus valoare impozabila cea mai mare corespunzatoare materialului cu ponderea cea mai mare. 
          (4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, 
inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau a celor situate l asubsol sau mansarda, exceptand suprafetele podurilor neutilizate ca locuinta, ale 
scarilorsi teraselor neacoperite. 
          (5) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a 
cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de 1,4. 
          (6) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii 
determinate conform alin (2) cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in tabelul urmator: 
 

Zona in cadrul 
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 

 
Avand in vedere faptul ca: 
Localitatea Sagu este localitate de rangul IV, se vor aplica urmatorii coeficienti : zona A :1,10 
Lcalitatea Cruceni (sat apartinator comunei ) este localitate de rangul V se va aplica urmatorul coeficient zona B: 1,00 
Localitatea Firiteaz, Fiscut si Hunedoara-Timisana(sate apartinatoare comunei) sant localitati de rangul V se va aplica urmatorul coeficient 
zona C: 0.95 
         (7) In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin 
(6) se reduce cu 0,10 
         (8) Valoarea impozabila a cladirii determinata in urma aplicarii prevederilor alin (1-7) se reduce in funcie de anul terminarii acesteia, 
dupa cum urmeaza: 
          a) cu 50% pentru cladirea care are o vechime de peste  100 de ani inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; 
         b) cu 30% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 si 100 de ani inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 
referinta; 
        c) cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 si 50 de ani inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; 
 
 
 



 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2018 

Art. 458 alin. (1)                                    0,2% - 1,3% 1,3% 

Art. 460 alin. (1)                                    0,08% - 0,2% 0,2% 

Art. 460 alin. (2)                                    0,2% - 1,3% 1,3% 

Art. 462 alin. (2)    bonificatia pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri 
persoane fizice  datorat pe intregul an pana la data de 31.03.a anului 2018                            

0% - 10% 10% 

Impozitele prevazute la art. 457,458,4 59,460  se majoreaza cu 15%  

 
ART. 458 
Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice  
(1) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,3% 
asupra valorii care poate fi: 
a)  valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; 
b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; 
C) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinta; 
(3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol impozitul pe cladiri 
se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii 
(4) In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin (1), impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 
0.15% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 
ART. 460 
Calcului impozitului /taxei pe cladirile detinute de persoane juridice 
(1) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice , impozitul /taxa pe cladiri se calculeaza prin 
aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a cladirii; 
(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin 
aplicarea unei cote de 1,3% respectiv asupra valorii impozabile a cladirii. Suma rezultata se majoreaza cu 15%  
(3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, 
impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii; 
(4) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea pers. Juridice, impozitul se determina prin insumarea IMPOZITULUI 
CALCULAT PENTRU SUPRAFATA FOLOSITA IN SCOP REZIDENTIAL CF ALIN (1) cu impozitul respectiv pentru suprafata folosita in 
scop nerezidential, cf. Alin (2) sau (3) 
(5)Pentru stabilirea impozitului /taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 
31 dec a  anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa , si poate fi: 
   a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal; 
   b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in cf. Cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in 
vigoare la data evaluarii; 
   c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior 
   d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal 
anterior; 



   e) in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultata dinntr-un raport de evaluare intocmit 
de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii; 
   f) in cazul cladirilor pt. care se datoreaza taxa  pe cladiri valoare inscrisa in contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata 
concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz. 
 (6) valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat 
in conf. cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii; 
  (7) Prevederile aluin (6) nu se aplica in cazul cladirilor care apartin persoanelor fata de carea fost pronuntata o hotarare 
judecatoreascadefinitiva la declansarea procedurii falimentului; 
  (8) In cazul in care proprietarul cladrii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota 
impozitului /taxei pe cladiri este de 5%. 
  (9) In cazul in care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe cladire nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 3 ani anteriori 
anului de referinta, diferenta de taxa fata de cea stabilita conform. Alin. (1) sau (2) , dupa caz, va fi datorata de proprietarul cladirii. 
 ART 462 Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri personae fizice, datorat pe intregul an de catre contribuabili, pana la data de 
31.martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%. 
 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 
Art. 465 alin. (2)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 
Zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2018 

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

A 8.282 – 
20.706 

6.878 -
17.194 

6.042 -
15.106 

5.236 -
13.090 

711 -
1.788 

569 -
1.422 

x x x x 965 771 

B 
6.878 – 
17.194 

5.199 -
12.998 

4.215 -
10.538 

3.558 -
8.894 

569 -
1.422 

427 -
1.068 

x x x x 771 579 

C 
5.199 -
12.998 

3.558 -
8.894 

2.668-
6.670 

1.690 -
4.226 

427 -
1.068 

284 – 
710 

x x x x 579 385 

D 
3.558 -
8.894 

1.690 -
4.226 

1.410-
3.526 

984 -
2.439 

278 –  
696 

142 – 
 356  

x x x x 378 193 

Nivelurile impozitului /taxei stabilite pe anul 2018 pe ranguri de localitati cf . Art. 465 alin.(2) se majoreaza cu 15 % si  Art. 465 alin. (4) se 
majoreaza cu 50%. 
 Art. 465 alin. (4)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 
Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 28 21 19 15 

2 Pășune 21 19 15 13 21 19 15 13 

3 Fâneață 21 19 15 13  21 19 15 13 

4 Vie 46 35 28 19 46 35 28 19 



5 Livadă 53 46 35 28 53 46 35 28 

6 Pădure sau alt teren 
cu vegetație forestieră 

28 21 19 15 28 21 19 15 

7 Teren cu ape 15 13 8 0 15 13 8 0 

8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

Art. 465 alin. (2)     bonificatia 
pentru plata cu anticipatie a 
impozitului pe teren persoane fizice 
datorat pe intregul an este de  10%                     

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2018 

0% - 10% 10% 

  

Nivelurile impozitului/taxei stabilite pe anul 2018 pe ranguri de 
localitati cf art.465 alin (4) se majoreaza cu 50%  

 

 
Alin (5) tabelul cu coeficientul de corectie 
 

Rangul localitatii Coeficientul de corectie 
IV 1,10 
V 1,00 

 
AVAND IN VEDERE FAPTUL CA: 

Localitatea Sagu este localitate de rangul IV, coef icientul de corectie care va fi aplicat este de 1,1 0; 
Localitatile Cruceni, Firiteaz, Fiscut si Hunedoara - Timisana sunt localitati de rangul V, coeficientu l de corectie care va fi 

aplicat este de 1,00% 
Incadrarea terenurilor in categoriile de folosinta din tabelul de mai sus se va face numai in baza documentelor justificative prezentate de 
contribuabili, respectiv extras de carte funciara valabil (actualizat) cu pozitii distincte pentru terenurile din alte categorii de folosinta decat 
cele cu constructii, situate in intravilanul comunei Sagu. 
ART. 465 
Calculul impozitului /taxei pe teren 
(1) Impozitul/taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafa terenului, rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si categoria de 
folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local. 
(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe 
teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare din primul tabel. Suma rezultata se 
majoreaza cu 15%. 
(3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, iregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, 
impozitul/taxa de teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de la 
art.465 alin (4), iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator la alin (5)  
(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin (3) se folosesc sumele din tabelul de la art. 465 alin (4)exprimat in lei/ha. Suma 
rezultata se majoreaza cu 50%. 
(5) Suma stabilita conf. alin. (4) se inmulteste cu coef de corectie corespunzator tabelului de la alin.(5) 



(6) Ca exceptie de la prevederile alin (3)-(5), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in 
registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, ipozitul/taxa pe teren se calculeaza cf. prevederilor alin (7) 
numai daca indeplinesc, cumulativ urmatoarele conditii: 

a) au prevazut in statut ca obiect de activitate agricultura; 
b) au inregistrate in evidenta contabila, pt. Anul fiscal respectiv venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut 

la lit. (a). 
 

 
 
 

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

Categoria de folosință 
NIVELURILE  STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL  
 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2018 

1 Teren cu construcții 22 - 31 31 
2 Teren arabil 42 - 50 50 
3 Pășune 20 - 28 28 
4 Fâneață 20 - 28 28 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 - 55 55 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48 - 56 56 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 
7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 8 - 16  16 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0 0 
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 - 6 6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 - 34 34 
9 Drumuri și căi ferate 0 0 
10 Teren neproductiv 0 0 
Art. 465  alin. (2)     bonificatia 
pentru plata cu anticipatie a 
impozitului pe teren extravilan 
persoane fizice datorat pe intregul an 
este de  5%                      

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2018 

0% - 10% 5% 

   
 
(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, 
cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6). 
Suma rezultata se majoreaza cu 5%. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren extravilan personae fizice, datorat pe intregul an de catre contribuabili, pana la data 
de 31.martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 5%. 



8) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, atitularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi 
schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului 
de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare şi categoriile de documente se vor 
stabili prin norme metodologice. 
Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren 
(1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului 
fiscal anterior. 
(2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul 
fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe 
teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 
(3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care 
deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează. 
(4) Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment 
care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor. 
(5) În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la 
organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi 
datorează impozitul pe teren conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 
(6) În cazul terenurilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din 
măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii 
fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru 
se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu 
data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală. 
(7) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli: 
a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul; 
b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren se datorează de 
locator, începând cu data de 1ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de 
predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului 
de leasing; 
c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află terenul, 
în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor 
documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a 
acestor documente. 
(8) Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori 
folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a 
transmis dreptul de concesiune, închiriere,administrare ori folosinţă. 
(9) Persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 
competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de 
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o 
copie a acestui contract. 



(10) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să 
depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei 
în care s-a înregistrat situaţia respectivă. 
(11) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară. 
(12) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor ART. 467 
 
Plata impozitului şi a taxei pe teren 
 
(1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren intravilan, teren curti constructii, datorat pentru întregul an de către contribuabili 
personae fizice, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de  10%. 
(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte 
integral până la primul termen de plată. 
(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, 
prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat. 
(5) Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se 
transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a 
taxei pe teren. 
 
 
 
 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPO RT 
Art. 470 alin. (2)       
Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2018 

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau frac țiune din aceasta)  

1 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                      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 2.601 cm3 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 înregistrate  
 NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2018 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4                     4 
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6 6 
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 50-150 lei/an 150 

 * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta 
Art. 470 alin. (3)mijloace de 
transport hibride  

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2018 

50%  100% 
 

ART. 468 Impozitul pe mijloacele de transport 
 
Reguli generale 
(1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru 
mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel. 
(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România. 
(3) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul 
de lucru, după caz. 
(4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport 
se datorează de locatar. 
ART. 470 
Calculul impozitului 
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol. 
(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a 
acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul de mai sus si se 
majoreaza cu 5%. 
(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100%, conform hotărârii consiliului local. 
(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 
(5) În cazul unui autovehicul de transport de 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: 
 

Art. 470 alin. (5)       
 

 
Numărul de axe și greutatea brută încărcată 

maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2018 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 
Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I două axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 0 142 
 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 142 395 



 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 395 555 
 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1.257 555 1.257 
 5 Masa de cel puțin 18 tone 555 1.257 555 1.257 
II 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 142 248 
 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 248 509 
 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 509 661 
 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1019 661 1019 
 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1583 1019 1583 
 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1019 1583 1019 1583 
 7 Masa de cel puțin 26 tone 1019 1583 1019 1583 
III 4 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 661 670 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1046 670 1046 
 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1046 1661 1046 1661 
 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1661 2464 1661 2464 
 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1661 2464 1661 2464 
 6 Masa de cel puțin 32 tone 1661 2464 1661 2464 

 
 

6) 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 prevăzută în tabelul următor: 

 
 

Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2018 

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

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

echivalentele recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

echivalentele recunoscute, 
majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate 

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 64 0 64 
 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 64 147 
 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 147 344 
 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 344 445 
 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 445 803 
 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1408 803 1408 



 9 Masa de cel puțin 28 tone 803 1408 803 1408 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 138 321 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 321 528 
 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 528 775 
 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 775 936 
 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1537 936 1537 
 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1537 2133 1537 2133 
 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 3239 2133 3239 
 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2133 3239 2133 3239 
 9 Masa de cel puțin 38 tone 2133 3239 2133 3239 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1698 2363 1698 2363 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2363 3211 2363 3211 
 3 Masa de cel puțin 40 tone 2363 3211 2363 3211 
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1500 2083 1500 2083 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2083 2881 2073 2881 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2881 4262 2881 4262 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 2881 4262 2881 4262 
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1032 853 1032 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1032 1542 1032 1542 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1542 2454 1542 2454 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 1542 2454 1542 2454 

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), 
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
(9) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin 
cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar. 
 
 

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

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE  
PRIN CODUL FISCAL 

 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  52 52 
d. Peste 5 tone 64 64 



 
(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 

 
Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 21 21 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 56 
3. Bărci cu motor 210 210 
4. Nave de sport și agrement 0 - 1.119 1.000 
5. Scutere de apă 210 210 
6. Remorchere și împingătoare: X X 
a) până la 500 CP, inclusiv 559 559 
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 909 909 
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1.398 1.398 
d) peste 4000 CP 2.237 2.237 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 182 182 
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182 182 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 280 280 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490 490 
Art. 472 alin. (2)  Pentru plata cu anticipatie a 
impozitului/taxei integral  pe mijl. de transport persoane fizice 
pana la data de 31.03 a anului 2018 se acorda bonificatie de 
5%                                                          

COTELE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2017 

0% - 10% 5% 

 
Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport 
(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc 
de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 
(2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui 
rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi 
datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie 
(3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie 
la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, şi datorează impozit pe 
mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.a anului următor 
înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport. 
(4) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază 
teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să 
datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 
(5) În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau 
punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei 



rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul 
pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 
(6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică 
următoarele reguli: 
a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de 
leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar; 
b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se înregistrează mijlocul de 
transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă 
intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente; 
c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în 
termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea 
bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente. 
(7) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata 
impozitului pe mijloacele de ART. 472 
Plata impozitului 
(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili personae fizice, până la 
data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de 5% , stabilită prin hotărâre a consiliului local.  
(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei 
inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace 
detransport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la 
impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 
 
 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM,  A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A 
ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII 

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

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

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

care depășește 1.000 m2 
14+0,01/mp, pentru fiecare mp care 

depaseste 1000mp 
Art. 474 alin. (4)  
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 0 - 15 15 

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



Art. 474 alin. (14)  
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, 
cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame 
situate pe căile și în spațiile publice 

0 - 8 8lei/fiecare mp 

Art. 474 alin. (15)  
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și 
branșamente 

0 - 13 13lei/fiecare racord 

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

Art.  475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 0 - 20 20 

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

0 - 80 80 

Art. 475 alin. (3) lit. a)  
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 
activității de alimentație publică pentru o suprafață de până la 500 m2, 
inclusiv 

0 - 4.000 750 

Art. 475 alin. (3) lit. b)  
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea 
activității de alimentație publică pentru o suprafață mai mare de 500 m2 

4.000 - 8.000 4.000 

 
 
CAP. V 
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autoriza ţiilor 
ART. 473 
Reguli generale 
Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie menţionată în prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la 
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară. 
ART. 474 
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize si autorizatii 
 (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egala cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1). 
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 
autorizaţiei iniţiale. 
(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de 
structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de până la 15 lei, inclusiv. 
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de construcţii. 
(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 
(7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli: 
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a 
lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457; 



c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia 
respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale; 
d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 
e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat 
valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a 
primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 
(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 
autorizaţiei iniţiale. 
(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă 
stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 
(10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa 
efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către 
titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la 
suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare de 15 lei. 
(11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv 
afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se 
regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată. 
(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt 
incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de (13) Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţie. 
(14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi 
reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 
(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, 
energie electrică, şantier.persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia; 
telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de 13 lei, pentru fiecare racord. 
(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de 9 lei. 
 
ART. 475 
Taxa pentru eliberarea autoriza ţiilor pentru desf ăşurarea unor activit ăţi 
 
(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local şi este de 20 lei. 
(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul 
agricol se stabilesc de către consiliile locale, la nivel de Consiliul Local Sagu este de  80 lei. 
(3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 -Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 
932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul 
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, 
datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, 



o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor 
respective, în sumă de: 
a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 mp, inclusiv; 
b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp. 
Taxa stabilita de CL Sagu este de: a) pentru o suprafata de pana la 500 mp este de 750 de lei; 

  b) pentru o suprafata mai mare 500 mp este de 4000 de lei. 
 

 
 
 
 

 
CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAM Ă ȘI PUBLICITATE  

Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

COTELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

1%  - 3% 1% 
Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

- lei/m2 sau fracțiune de m2 -/an - lei/m2 sau fracțiune de m2 -/an 

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică (respectiv taxa de firma si pentru cei care au 
doar sediu de firma) 

0 - 32 32 

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

 
CAP. VI 
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam ă şi publicitate 
ART. 477 
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 
(1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană 
datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi 
audiovizuale. 
(2) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit 
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, 
televiziune şi internet. 
(3) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii 
administrativteritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate. 
(4) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate. 
(5) Cota taxei se stabileşte de consiliul local, fiind cuprinsă între 1% şi 3%, cota stabilita de Consiliul Local Sagu fiind de 1%. 
(6) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia 
taxei pe valoarea adăugată. 
(7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de 
prestări de servicii de reclamă şi publicitate. 
 

 



ART. 478 
Taxa pentru afi şaj în scop de reclam ă şi publicitate 
 
(1) Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa art. 477, 
datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, în raza căreia/căruia este 
amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă.  
(2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a 
suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel Consiliul Local Sagu a stabilit urmatoarele taxe: 
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, inclusiv taxa de firma, suma este de 32 lei/mp/an; 
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj  pentru reclamă şi publicitate, suma stabilita de Consiliul Local Sagu  este de 23 lei/mp/an. 
(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se 
afişează în scop de reclamă şi publicitate. 
(4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru 
afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral 
până la primul termen de plată. 
(5) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj  
 
CAP. VII 
Impozitul pe spectacole 
ART. 480 
Reguli generale 
(1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut 
în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole. 
(2) Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativteritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă 
activitate distractivă. 
ART. 481 
Calculul impozitului 
(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. 
(2) Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează: 
a)  2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de 
circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională; 
b)  5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 
(3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform 
contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor. 
(4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de: 
a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea 
asupra locului unde are loc spectacolul; 
b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau 
abonamente; 
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente; 
d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori; 
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata 
impozitului pe spectacole; 
f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în 
normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii şi 
Ministerul Tineretului şi Sportului. 
 
 
 
 



CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 
Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

a) în cazul unui 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 internă sau internațională 

0% - 2% 
 

2% 

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

Art. 484  
Taxe speciale 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

 Sunt prevăzute în anexa A 
CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE  

 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2018 
Art. 486 alin. (1) � Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice (depozitarea temporara a materialelor de 
construcție, etc.) 0,1lei/mp/zi 

Art. 486 alin. (1) � Taxe pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură sau 
arheologice. 10 lei 

Art. 486 alin. (1) � Taxă zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea desfășurării actelor de comerț 
ambulant, sau în târguri și piețe. 

20 lei 

Art. 486 alin. (2) �Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care 
folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu 
impact asupra mediului înconjurător. 

Sunt prevăzute în anexa B 

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

500 – 750* 750 

Art. 486 alin. (5) � Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 0 – 32 32 

 � Taxe arhivă și alte taxe asimilate Sunt prevăzute în anexa C 

 
 

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE 
 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2018 

Art. 489 alin. (4)  0% - 500% 200% 
Art. 489 alin. (5)  0% - 500% 200% 

 
ART. 489 
Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale 
 
 



 
 
 
 
 
 
(1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate stabili cote adiţionale la impozitele şi 
taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele criterii: economice, sociale,  geografice, precum şi de necesităţile 
bugetare locale, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c). 
(2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu. 
Cota aditionala stabilita de Consiliul Local Sagu este de: 5% art. 465 alin. (7); art. 470 alin (2), 15% art. 458 alin(1), art 460 alin (1), art 460 
alin (2); art 465 alin (2) si 50% art 465 alin (4), fata de valorile din codul fiscal. 
(3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale. 
(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al 
treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local. 
(5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în 
intravilan. 
Majorarea stabilia de Consiliul Local Sagu  la alin (4) si (5) este de 200% 
(6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărâre a consiliului local. 
(7) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare 
potrivit nomenclaturii stradale. 
 
 

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

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

LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2018 
- lei - - lei - 

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

325 – 1.578 325 – 1.578 

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

1.300 – 6.312 1.300 – 6.312 

 



CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE  Anexa A 
Art. 484  
Taxe speciale NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL 
PENTRU ANUL 2017- lei - 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2018 
- lei - 

Nr. 
crt. Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin 

care s-au instituit aceste taxe speciale 
DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI 

DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN CARE S-AU 
INSTITUIT ACESTEA  

1. 
Art. 5 alin 3 lit.2 si art.11 /OG71/2002 cu privire la 
organizzarea si functionarea Serv. Publice de Administrare  
a dom. Public si privat de interes local 

In temeiul art.45 pct.1 din L nr. 215/2001 a 
Administratiei Publice Locale, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare 

Tx.pt. Pers. Fizice care 
utiliz.ocazional sala de sport 70 
lei/ora 

Tx.pt. Pers. Fizice care 
utiliz.ocazional sala de sport 
70 lei /ora  
 

2. 

, atr.121alin 1si 2Art.36 pct.9 /legea 215/2001 republicata-
Legea administratiei publice locale /Constitutia Romaniei, 
preved art.12 pct 6 din HG 333/2003 pt. Aprob Normelor 
metodol de aplicare a OG 99/2000privind comercializ 
produselor si serv de piata si ale Legii nr.650/2002 pt. 
Aporob OG 99/2000 si a preved art.5 alin.2 din HG 
348/2004 privind exercitatrea comertului cu produse si 
serv de piata in zonele publice 

Art.45 alin 1 /legea 215/2001 republicata-Legea 
administratiei publice locale si a HCL 56/31.07.2012 
privind aprobarea regulam pt. Desfas. 
Activit.comerciale pe raza Comunei Sagu 

Tx. Eliberare autoriz.de 
functionare 200 lei pentru SRL, 
SA respectiv 15 lei  pentru PF, 
II si PFA 
Taxa vizare anuala 50% din 
tariful autorizatiei de 
functionare 
Tx. Elib. Orar de functionare si 
vizare anuala 50 lei 

Tx. Eliberare autoriz.de 
functionare 200 lei pentru 
SRL, SA respectiv 15 lei  
pentru PF, II si PFA 
Taxa vizare anuala 50% din 
tariful autorizatiei de 
functionare 
Tx. Elib. Orar de functionare si 
vizare anuala 50 lei 

3. 

Art.484 din legea 227/2015, prevederile L 273/2006 privind 
finantele publice locale si art 36/L215/2001 a 
Administratiei Publice Locale 

In temeiul art.45 pct1 din L 215/2001 a Administratiei 
Publice Locale: 
Tx pt. Inchiriere Camin Cultural cu ocazia desfas. Unor 
evenimente(nunti, intruniri, sedinte ,etc) 

Caminul cultural Sagu sala 
mare inclusive bucataria 1300 
Caminul cultural Sagu sala 
mica 300 lei 
Caminul cultural Cruceni 500 
lei 
Caminul cultural Fiscut 600 lei 
Caminul cultural Hunedoara-
Timisana 500 lei 
 

Caminul cultural Sagu sala 
mare inclusive bucataria 
1300 
Caminul cultural Sagu sala 
mica 300 lei 
Caminul cultural Cruceni 
500 lei 
Caminul cultural Fiscut 600 
lei 
Caminul cultural 
Hunedoara-Timisana 500 lei 
 

4 

Art. 484/Legea 227/2015 Art.36 pct.9 /legea 215/2001 
republicata-Legea administratiei publice locale,prevederile 
L 273/2006 privind finantele publice locale si art 
36/L215/2001 a Administratiei Publice Locale 

In temeiul art.45 pct1 din L 215/2001 a Administratiei 
Publice Locale: se aproba taxele pentru locuri de 
vecila cimitirul ortodox din localitatea Sagu, astfel: 
Pentru un loc de veci, la solicitare, in cazul decesului 
survenit 
In cazul solicitarii unui loc de veci pentru sotia/sotul 
ramas in viata 

  

1. 
Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. 
(5) și alin. (8) din Legea … nr. 101/2006, republicată Taxe speciale pentru servicii de salubrizare 

Taxa de salubrizare conform HCL nr. 102 
din 27.12.2016 

Taxa de salubrizare conform HCL 
117/19.12.2017  - 6.90 lei/persoana  

2. Art. 6  alin. (2) din  Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 … 
Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind 
exercitarea activității de comercializare în zone publice 100 lei – 200 lei  

3. Art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 … Taxe speciale pentru prestări de servicii specifice în 
domeniul cadastrului și agriculturii 

  

4. Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 … Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor 
de copiere a documentelor   

5. Art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 … Taxe speciale pentru finanțarea obiectivelor aprobate 
prin referendum   

6. Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 … 
Taxe speciale pentru funcționarea serviciilor de 
administrare a domeniului public și privat   



7. Art. 18 din Legea nr. 333/2003 … Taxe speciale pentru plata serviciilor de pază   
8. Art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 … Taxe speciale pe linia protecției civile   

9. 
Art. 43 alin. (7) din Legea … nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor de 
exploatare ori de investiții. 
Taxe speciale pentru furnizarea/prestarea unui serviciu 
de utilități publice. 

  

10.     

11. Art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea … nr. 
230/2006 

Taxe speciale pentru prestarea serviciului de iluminat 
public 

  

12. Art. 14 lit. f) din Legea … nr. 241/2006, republicată Taxe speciale privind serviciul de alimentare cu apă și 
canalizare 

  

13. Art. 35 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
44/2008 … 

Taxe speciale pentru servicii de asistență și 
reprezentare    

14.     
15.     
16.     

NOTĂ: 1. Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea tuturor taxelor speciale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
           2. Temeiurile juridice, precum și denumirile taxelor speciale din modelul-cadru au doar caracter de exemplificare, fără a fi limitative/exhaustive. 

 
   
NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

 
REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL  Anexa C  

Nr. 
crt. Temeiurile juridice 
1. Art. 456 alin. (2) lit. a, c, d, h, i, j, m. 
2. Art. 464 alin. (2) lit.d, f, g, h, i, p, q, r, 
3. Art. 485 alin (1) lit. a, e, f 

 
ALTE SCUTIRI SI FACILITATI ACORDATE DE CONSILIUL LO CAL  

Potrivit art. 178 in OG9 2/2003 privind codul de procedura fiscala  
 
PROCEDURA 1 
 Art. 178 Anularea creantelor fiscale 
1) In situatiile in care cheltuielile de executare , exclusiv cele privind comunicarea prin posta, sunt mai mari decat 
creantele fiscale supuse executarii silite, conducatorul organului de executare poate aproba anularea debitelor 
respective. Cheltuielile generate de comunicarea somatiei si a adresei de infiintare a ppopririi sunt suportate de organul 
fiscal. 
2) Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 de lei, se anuleaza. Plafonul 
se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori. 
3) In cazul creantelor fiscale datorate bugetelor locale, suma prevazuta la alin (2) reprezinta limita maxima pana la care, 
prin hotarare, autoritatile deliberative pot stabili plafonul creantelor fiscale care pot fi anulate. 

In cazul modificarii unui act normativ se modifica si prezenta procedurain mod corespunzator. 
PROCEDURA 2  



 
 Potrivit art. 178 din OG 92/2003 privind codol de procedura fiscala Consiliul Local Sagu stabileste ca Creantele 

fiscale aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2016 si 2017, mai mici de 40 de lei, se anuleaza. 
Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori. 
Creantele fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului 2016 si 2017, mai mici de 40 de lei , se 

anuleaza dupa caz cu aprobarea consilierului din cadrul serviciului impozite si taxe locale. 
 
Procedura 3 
 
Scutiri si facilitati stabilite de Consiliul Local Sagu conform art.456, art.464 si art 485(din anexa C) din  

L227/2015 privind Codul Fiscal 
Procedurile de acordare a scutirilor si facilitatilor datorate de catre persoane fizice, stabilite de consiliile locale se 

vor stabili prin anexe la prezenta hotarare, sau prin hotarari distincte ale Consiliului Local Sagu 
Procedurile de acordare a inlesnirilor la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorata de 

persoanele juridice, in conditiile eliborarii unor scheme de ajutor de stat se vor aproba prin acte normative speciale. 
Beneficiaza de scutiri si persoanele fizice care detin in intravilanul comunei sau a satului apartinator, bunuri 

supuse impunerii/impozitarii si sunt beneficiare de prevederile L 309/2002privind recunoasterea si acordarea unor 
drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-
1961, si a legii 189/02.11.2000, privind aprobarea OG.nr.105/1999 pentru modificarea si completarea Decretului lege 
nr.118/1990privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politicede dictatura instaurata cu 
incepere de la 6 martie 1945, precum si celordeportatein strainatate ori constituite i prinzonieri, republicat, cu 
modificarile ulterioare. De prevederile acestor acte normative beneficiaza si vaduvele supravietuitoare care nu s-au 
recasatorit. 

Scutirea de la plata impozitului pe cladiri, teren se acorda numai pentru locuinta de domiciliu precum si numai 
pentru terenul aferent acesteia. 

Scutirea se acorda proprietarului, in procent de 100%, se acorda integral pentru proprietatile detinute in comun de 
soti. 

Scutire taxa sala de sport pentru copii si elevii de pe raza comunei conform HCL 117/19.12.2017. 
 
 
 
 
 
 



 
PROCEDURA 4 
 

Procedura de acordare a inlesnirilor la plata impoz itului pe cladiri si terenuri pentru personalul vol untar din 
cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urge nta Sagu 

I. Dispozitii generale 
 

De facilitatile fiscale beneficiaza persoanele fizice care detin in intravilanul comunei Sagu sau a satului 
apertinator, bunuri supuse impunerii/impozitarii. Inlesnirile se acorda numai pentru impozitul pe cladiri si ipozitul pe 
teren stabilit in sarcina persoanelor fizice. 

Inlesnirile care se acorda sunt scutiri de la plata impozitului pe cladire si teren. 
Scutirea de la plataimpozitului pe cladiri si teren se acorda numai pentru locuinta de domiciliu precum si pentru 

terenul aferent acesteia. 
Scutirea se acorda proprietarului, in procent de 100%, se acodra integral pentru proprietatile detinute in comun de 

soti. Persoanele fizice care pot beneficia de prevederile prezentei hotarari sunt personalul voluntar din cadrul Serviciului 
Voluntar pentru Situatii de Urgenta Sagu. 

 
II. Conditii si Proceduri pentru acordarea facilita tii fiscale 
 
Pentru a beneficia de aceasta facilitate, persoanele voluntare din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de 

Urgenta trebuie sa formuleze o cerere scrisa, depusa la Primaria Comunei Sagu, serviciul impozite si taxe, care va fi 
insotita de urmatoarele documente (original si copie): 

- actul de identitatea voluntarului si actul de identitate pentru sotie/sot; 
- contractul de voluntariat valabil;  
- extras de CF actualizat al imobilului. 
Scutirea se acorda cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii pentru perioada de valabilitate a contractului 

de voluntariat. 
In situatia in care pe perioada acordarii scutirii, apar situatii care conduc la modificarea oricaror conditii in care s-a 

acordat facilitatea, contribuabilui este obligat sa anunte organul fiscal despre aceste modificari, in termen de 30 zile de 
la data aparitiei lor. 

 
 

Anexele A, B și C fac parte integrantă din prezenta anexă. 
 
 



 
II.  Legea  nr. 117/1999 privind taxele extrajudici are de timbru, cu modific ările și complet ările ulterioare 

LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2 
1) Extras din Legea nr. 117/1999 privind taxele extraj udiciare de timbru : „Art. 4. - … (2) Taxele prevăzute la alin. (1) pot fi majorate cu până la 40% de către consiliul local în a cărui rază teritorială se află 
sediul prestatorului de servicii.  
   (3) Consiliile locale stabilesc majorarea prevăzută la alin. (2), în funcție de necesitățile funcționării normale a serviciilor publice și de îndeplinirea atribuțiilor ce revin autorităților administrației publice locale.  
   (4) În cazul în care nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se modifică prin dispoziții legale, majorarea de până la 40% se va aplica la noile niveluri. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Art. 13. – Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de prezenta lege, se actualizează periodic, în funcție de rata inflației, prin:  
   a) hotărâre a consiliilor locale, în condițiile stabilite prin legea privind impozitele și taxele locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetele locale;” 
2) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal : „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:  
……………………………………………………………………………… 
   c) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.  
   (11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. … c) se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice.”  
Art. 4. alin. (2)  
 

COTELE STABILITE DE LEGE  
 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

0% - 40%  
 

Extras din norma juridică 
NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2 

PENTRU ANUL 2017 
 - lei - 

NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2  
PENTRU ANUL 2018 

-  lei - 

CAPITOLUL I  
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel,  altele decât cele eliberate de instan țe, Ministerul Justi ției, Parchetul de pe lâng ă Curtea 

Suprem ă de Justi ție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele institu ții publice 
 1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte 
autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea  atribuțiilor lor, 
sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a 
oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor 
acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare  

2  

2. Taxa eliberare certificate de atestare fiscale 4  
3. Taxa pentru eliberarea certificatelor fiscale in ziua solicitarii 25 10 
Potrivit prevederilor art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: „Certificatele, adeverințele sau alte documente pentru care 
legea prevede plata taxei extrajudiciare de timbru, eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.” 
2. Eliberarea certificatului de producător Abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind 

impozitele și taxele locale 
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: x x 
         - pentru animale sub 2 ani 2 2 
         - pentru animale peste 2 ani 2 2 
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap 
de animal, în bilete de proprietate: x x 

         - pentru animale sub 2 ani 2 2 
         - pentru animale peste 2 ani 5 5 
5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală Abrogat prin art. 1 pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanței 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 
6. Eliberarea, la cerere. A certificatelor medico-legale și a altor certificate 
medicale folosite în justiție 2 2 

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



8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a 
sexului 15 15 

9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 2 
10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare 
civilă întocmite de autoritățile străine 2 2 

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

CAPITOLUL II  
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de  identitate și înscrierea men țiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor 

de vânătoare și de pescuit 
1. Acte de identitate: x X 
      a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români,  
eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii străini 
și pentru persoanele fără cetățenie, precum și înscrierea mențiunilor privind 
schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români 

  

      b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 
      c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale 
persoanelor fără cetățenie    

     d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații 
provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate 

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 

2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date 
din Registrul permanent de evidență a populației 

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 

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

CAPITOLUL III  
Taxe pentru examinarea conduc ătorilor de autovehicule în vederea ob ținerii permiselor de conducere 

1. Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători 
de autovehicule: x X 

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

      b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria 
A 

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 

      c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând 
uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E 

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 

     d) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule dintre 
categoriile sau subcategoriile  C, C1, Tr, D, D1,C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb și Tv 28 28 

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

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 

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

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 



2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de 
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a 
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași 
categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele   care nu au 
absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru 
categoriile B, B1, B+E 

 
84 

 
84 

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

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul 
pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere 

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 
CAPITOLUL IV  

Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circula ție și autorizare de circula ție pentru probe 
1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și 
remorcilor: x x 

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

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

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 

       c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 
3.500 kg 145  

2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor 
neînmatriculate permanent sau temporar                        9  

3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și   remorcilor   
CAPITOLUL IV 1  Taxa pentru furnizare date  

1.  Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date 
din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național 
de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din 
registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de 
conducere și certificatelor de înmatriculare 

5  

CAPITOLUL V  
  Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului  funciar nr. 18/1991, republicat ă, cu 

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

15  

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

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

 
 
 



III.  Ordonan ța de urgen ță a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru 
NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2 

1) Extras din Ordonan ța de urgen ță a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru : „Art. 50. – (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se 
actualizează anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției.;” 
2) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal : „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:  
……………………………………………………………………………… 
   b) taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege; 
……………………………………………………………………………… 
   (11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. b) … se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice.”  

Extras din norma juridică 

NIVELURILE 
ACTUALIZATE1/AJUSTATE2  

PENTRU ANUL 2017 
 - lei - 

NIVELURILE 
ACTUALIZATE1/AJUSTATE2  

PENTRU ANUL 2018 
-  lei - 

Art. 3. – (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel: 
a) până la valoarea de ……1) lei – 8%, dar nu mai puțin de …..2) lei; 5001).....202)  
b) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 7% pentru ce depășește ……4) lei;  5011)…50002)…403)…5004)  
c) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 5% pentru ce depășește ……4) lei; 50011)…250002)…3553)…50004)  
d) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 3% pentru ce depășește ……4) lei; 250011)…500002)…13553)…250004)  
e) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 2% pentru ce depășește ……4) lei; 500011)…2500002)…21053)…500004)  
f) peste ……1) lei - ……2) lei + 1% pentru ce depășește ……3) lei. 2500001)…61052)…2500003)  
Art. 5. – (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:  
b) stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecărui 
coproprietar …… lei pentru fiecare coproprietar; 

50  
Art. 6. – (1) Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale 
prevăzute de titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în 
continuare Cod de procedură civilă, se taxează cu ……1) lei, dacă valoarea cererii nu 
depășește ……2) lei, și cu ……3) lei, pentru cererile a căror valoare depășește ……4) 
lei. 

501)…20002)…2003)…20004)  

(2) Cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din Codul 
de procedură civilă, se taxează cu …… lei. 200  
(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate 
potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de 
procedură civilă, se taxează cu …… lei. 

100  

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială, când sunt neevaluabile în 
bani, se taxează cu 201) lei. Când cererea formulată pe cale de ordonanță 
președințială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 502) lei, dacă valoarea 
acesteia nu depășește 2.0003) lei, și cu 2004) lei, dacă valoarea ei depășește 2.0005) 
lei. 

201)…502)…20003)…2004)….20005)  

Art. 7. – Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele 
morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice se taxează cu 
…… lei. 

100  

Art. 8. – (1) Se taxează cu …… lei următoarele acțiuni și cereri introduse la instanțele 
judecătorești:  100  



(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este accesorie 
acțiunii în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui act juridic 
patrimonial se taxează cu 501) lei, dacă valoarea cererii nu depășește 5.0002) lei, și 
cu 3003) lei, pentru cererile a căror valoare depășește 5.0004) lei. 

501)…50002)…3003)…50004)  

Art. 9. – Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:  
a) cereri de recuzare în materie civilă – pentru fiecare participant la proces – pentru 
care se solicită recuzarea - …… lei; 100  
b) cereri de strămutare în materie civilă - …… lei; 100  
c) cereri de repunere în termen - …… lei; 20  
d) cereri de perimare - …… lei; 20  
e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile 
judiciare și despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - …… lei 

20  
f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în 
judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă - …… lei;  

20  
h) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute - …… lei; 50  
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci 
când sunt efectuate de către instanță - …… lei/pagină; 

0.20  
j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare 
exemplar de copie - …… leu/pagină; 

1  
k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau 
situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele aflate 
în arhiva acestora - …… leu/pagină; 

1  

l) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile 
judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive, se taxează cu …… lei pentru fiecare 
exemplar de copie. 

5  

 
a) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a titlurilor, altele decât hotărârile 
judecătorești, pentru fiecare titlu - …… lei; 

20  
b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - …… lei. 50  
(2) În cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a 
căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este 
mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate 
depăși suma de ……1) lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul 
executării silite nu este evaluabil în bani, contestația la executare se taxează cu 
……2) lei. 

10001)….1001)  

(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu ……1) lei, 
dacă valoarea cererii nu depășește ……2) lei, și cu ……3) lei, pentru cererile a căror 
valoare depășește ……4) lei. 

501)…50002)…3003)…50004)  

 
a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să 
consfințească înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere 
- …… lei; 

20  

b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - …… lei; când cererile au ca obiect 
instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor se taxează cu …… lei; 

1001)….10002)  
c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii de 
soluționare a contestației - …… lei. 

20  



 
a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului 
acestora - …… lei; 300  
b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile prevăzute în 
Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum și 
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei; 

200  

c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fără scop 
lucrativ, fundații, uniuni și federații de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și 
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei. 

100  

 
a) pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor conexe, pentru constatarea 
încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a 
sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea oricăror măsuri în 
scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării 
acestora ori pentru restabilirea dreptului atins - …… lei; 

100  

b) pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor 
născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv 
drepturile patrimoniale ale inventatorului - …… lei; 

100  

c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene și 
modele industriale - …… lei. 300  
Art. 14. – (1) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele 
judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu 
modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind 
falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
287/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind 
redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în activitatea de 
asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se taxează cu …… lei. 

200  

(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect înregistrări în 
registrul comerțului se taxează cu …… lei. 100  

 
a) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în 
continuare Codul civil - …… lei;  

200  

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din Codul 
civil - …… lei; 100  
c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul civil - 
…… lei; 

50  
d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației 
compensatorii - …… lei; 50  
e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca obiect 
stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției 
părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor 
persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei - …… 
lei fiecare cerere; 

20  

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani - …… lei, dacă nu sunt scutite, potrivit legii, 
de taxă de timbru. 20  



Art. 16. – În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei 
autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează: 
a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, 
precum și pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a oricărui altui 
înscris - …… lei; 

50  

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor suferite 
printr-un act administrativ – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de …… lei. 300  
Art. 17. – Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxează după cum urmează:  
a) contestația împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici sau, 
după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care au fost 
soluționate conflictele de competență dintre notarii publici - …… lei; 

100  

b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act 
notarial - …… lei. 20  
Art. 18. – Se taxează cu …… lei următoarele cereri formulate potrivit Legii nr. 
188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările ulterioare:  20  
Art. 19. – În materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de 
constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii 
pronunțate se taxează cu …… lei.  

20  

Art. 20. – Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuție 
fondul dreptului, se taxează cu …… lei. 

50  
Art. 21. – Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau 
mixte și apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu …… lei. 

20  
Art. 22. – Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează:  
a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a 
fi utilizate în străinătate - …… lei pentru fiecare înscris ori copie; 10  
b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților - …… lei; 300  
c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic și a 
experienței dobândite în România, în vederea admiterii și practicării acesteia în 
celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European; 
pentru atestarea calificării de traducător și interpret autorizat, în vederea exercitării 
acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic 
European ori în Confederația Elvețiană; pentru atestarea calificării de expert tehnic 
judiciar în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau 
ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană - …… lei; 

100  

d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării profesionale 
de traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în condițiile Legii nr. 
200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru 
profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare - …… 
lei.  

100  

Art. 23. – (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din: 
a) taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de 
prima instanță, dar nu mai puțin de …… lei; 20  
b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în bani, 
dar nu mai puțin de …… lei. 20  
Art. 24. – (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu …… lei dacă 
se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 
din Codul de procedură civilă. 

100  



(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept 
material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din 
taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de ……1) lei; în aceeași ipoteză, 
pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu ……) lei. 

1001)….1002)  

Art. 25. – (1) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după 
caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:  20  
(2) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, 
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești: 

50  
(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele 
hotărârii se timbrează, în toate situațiile, cu …… lei. 

100  
Art. 26. – (1) Pentru formularea contestației în anulare se datorează taxa de ……  lei. 100  
(2) Cererea de revizuire se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv de revizuire 
invocat. 

100  
(3) Acțiunea în anulare a hotărârii arbitrale se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv 
invocat. 

100  
Art. 27. – Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite 
de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu …… lei. 

20  

 
 
 
 
 
 
 

TAXELE SPECIALE APLICABILE IN ANUL 2018 LA NIVELUL COMUNEI SAGU 
 
- (1). Se stabileşte taxa de închiriere Cămin pe anul 2018 după cum urmează: 

- Cămin  Cultural Şagu sala mare 1300 lei 
- Cămin Cultural Şagu sala mică 300 lei 
- Cămin Cultural Cruceni 500 lei 
- Cămin Cultural Fiscut 600 lei 
- Cămin Cultural Hunedoara-Timişană 500 lei 

    (2). Taxa de închiriere veselă pe anul 2018 de 1,00 leu/tacâm.  
    (3). Pentru înmormântări închirierea căminului şi a veselei va fi gratuită. 
- Taxa  contravaloare veselă, deteriorată este conform tabelului de mai jos, care face parte integrentă din prezenta hotărâre. 

 
PREŢURI  VESELĂ 

 
NR. 

CTR. 
DENUMIRE CALITATE PREŢ 

1. SALATIERĂ CAL.I 15,33 
2. PLATOU CAL. I 27,73 

NOTĂ FINALĂ: 1. Prezenta anex ă constituie un model -cadru care se adapteaz ă în mod corespunz ător pentru fiecare dintre anii urm ători, în func ție de evenimentele 
legislative intervenite, precum și de specificitatea fiec ărei unit ăți administrativ-teritoriale. 
                           2. Toate textele din ace astă anexă au numai caracter informativ/orientativ, întreaga răspundere pentru consecin țele juridice generate de folosirea acestui 
model-cadru, f ără ca actele administrative adoptate/emise de c ătre autorit ățile administra ției publice locale s ă corespund ă cerin țelor legisla ției în vigoare la data 
adopt ării/emiterii, revenind acestora. 



3. SCRUMIERE CAL.I 8,93 
4. FARFURII  ÎNTINSE CAL.I 20,64 
5. FARFURII DESERT CAL.I 13,33 
6. FARFURII ADÂNCI CAL.I 11,78 
7. CEŞTI CAFEA ŞI FARFURII CAL.I 14,27 
8. CASTROANE CAL.I 23,84 
9. SOLNIŢE CAL.I 5,23 
10. LINGURI  INOX CAL.I 3,34 
11. FURCULIŢE  INOX CAL.I 3,34 
12. CUŢITE  INOX CAL.I 8,40 
13. LINGURIŢE  INOX CAL.I 2,80 
14. POLONICE INOX CAL.I 13,90 
15. PAHARE  SONDE  CAL.I 6,62 
16. PAHARE WHISKY CAL.I 6,62 
17. CĂNI APĂ 1 LITRU CAL.I 15,00 
18. COŞ OVAL PÂINE CAL.I 24,15 
19. TAVĂ  AUT. MARE  9,75 
20. TAVĂ AUTO.MICA  7,2 
21. LIGHEAN  MARE  7,61 
22. LIGHEAN  MIJLOCIU  5,10 
23. LIGHEAN MIC  2,65 
24. GALEATĂ  4,74 
25. FRAPIERĂ  23,8 
26. SEMI OALĂ  mare  950,83 
27. SEMI OALĂ mică  802,03 
28. CAPAC  mare  145,82 
29. CAPAC mic  122 
30. TAVI PATISERIE  44,63 

 
- Se stabileşte taxa de cununie în zilele de sâmbătă şi duminică în sumă de 30 lei. 
 


