
 
                                                                                             

 
 

 
                                                          
         T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se 
 actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Florica, judetul Buzau  

în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  

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

Art. 457 alin. (1)Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, asupra valorii impozabile a 
clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului 
local 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2018 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019 

0,08% - 0,2% 0.11% 

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         - lei/m² - 
 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2018 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2019 

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 

 
660 

 
1.000 

 
660 

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 

 
220 

 
300 

 
220 

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 

 
193 

 
200 

 
193 

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 

 
83 

 
125 

 
83 

E. in cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
Incaperi amplasate la subsol,demisol si/sau 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 

75% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

75% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local nr.37/20.11.2018 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe 
anul 2019 



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

50% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

50% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

50% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

50% din suma care s-ar 
aplica cladirii 

Art. 457 alin. (3) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) 
valoarea impozabilă corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 
(4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor 
situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite. 
(5) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea 
suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2)-(5) cu 
coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

a) Rangul IV– FLORICA 
 
(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea 
impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa 
folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458. 
(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, 
impozitul se calculează conform art. 457. 
(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică 
următoarele reguli:  
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, 
impozitul se calculează conform art. 457; 
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar 
cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se 
calculează conform prevederilor art. 458. 

COTELE STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2018 

COTA STABILITĂ 
DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU 
ANUL 2019 

Art. 458 alin. (1)Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote cuprinse între 0,2–1,3% asupra valorii care poate fi: a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit 
de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul 
clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se 
transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.  

0,2% - 1,3% 0.55% 

Art. 460 alin. (1Calculul impozitului/ taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în 
proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 
0,08%–0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.                             

0,08% - 0,2% 0.11% 

Art. 460 alin. (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri 
se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2%–1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.                                  

0,2% - 1,3% 1.1% 

Art. 460 alin. (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi 
din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

0.4% 0.44% 

Art. 460 alin. (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori 
anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 

  

Art. 462 alin. (2)  Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la 
data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.  

0% - 10% 10% 

  Art.463:  Reguli generale:Teren proprietate  publica sau privata a unitatii administrativ teritoriale, concesionat, inchiriat, dat 
in administrare –folosinta dupa caz .  
 

- 2 lei/mp 



 
CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)     2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul 
agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:    
                                                                                                                                                                                                             - lei/ha - 
Zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019 
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 - - - - 998 - 

B 6.878 - 
17.194 

5.199 -
12.998 

4.215 -
10.538 

3.558 -
8.894 569 -1.422 427 -1.068 - - - - - - 

C 5.199 -
12.998 

3.558 -
8.894 

2.668-
6.670 

1.690 -
4.226 427 -1.068 284 - 

710 
- - - - - - 

D 3.558 -
8.894 

1.690 -
4.226 

1.410-
3.526 984 -2.439 278 -  

696 
142 - 
 356  

- - - - - - 

 Art. 465 alin. (4)  Calculul impozitului/taxei pe teren- 
   (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care 
impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se 
înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5). 
(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:  28      - lei/ha - 
Nr. 
crt. 

                        Zona 
Categoria  
de  folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019 

A B C D A B C D 
1 Teren arabil 28 21 19 15 31 - - - 
2 Pășune 21 19 15 13 23 - - -- 
3 Fâneață 21 19 15 13 23 - - -- 
4 Vie 46 35 28 19 51 - - - 
5 Livadă 53 46 35 28 58 - - - 
6 Pădure /alt teren cu vegetație forestieră 28 21 19 15 0 - - - 
7 Teren cu ape 15 13 8 0 0 - - - 
8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 - - - 
9 Neproductiv 0 0 0 0 0 - - - 

Art. 465 alin. (7)  Calculul impozitului/taxei pe teren-  
(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):        1.10- lei/ha                                                                                                                                                            



         
Categoria de folosință NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 

FISCAL PENTRU ANUL 2018 
NIVELURILE STABILITE DECONSILIUL 

LOCALPENTRU ANUL 2019 

1 Teren cu construcții 22 - 34 34 
2 Teren arabil 42 - 61 61 
3 Pășune 20 - 31 31 
4 Fâneață 20 - 31 31 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 - 61 61 

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 0 

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 0 

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 0 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 - 34 0 
9 Drumuri și căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 
Art. 467 alin. (2)       Plata impozitului şi a taxei pe teren 
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat 
pentru întregul an de către contribuabili, până la  data de 31. 
Martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda  o bonificatie de 
pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2018 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019 

0% - 10% 10% 

Art. 467 alin. (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) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă. 

 
 
 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Art. 470 alin. (2)  In cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea 
cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200cmc sau fractiune din aceasta suma corespunzatoare din tabelul urmator:     

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2019 

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

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

9                             9 

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

10                            10 



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

20 20 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 
inclusiv 79 79 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 
inclusiv 158 158 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 319 319 
7 Autobuze, autocare, microbuze 26 26 
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 33 33 

9 Tractoare înmatriculate 20 20 
II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2019 
1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4                         3 
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6 5 
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 50-150 lei/an 100 lei/an 

 * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta 
Art. 470 alin. (3) În cazul mijloacelor de 
transport hibride, impozitul se reduce cu 
minimum 50%, conform hotărârii 
consiliului local. 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 
2018 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2019 

50% - 100% 50% 

 
Art. 470 alin. (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: 
 

 
Numărul de axe și greutatea brută  

încărcată maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2019 

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 2462 1661 2462 
 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1661 2462 1661 2462 
 6 Masa de cel puțin 32 tone 1661 2462 1661 2462 

MODIFICATE PRIN ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI 
 

Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2019 

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 1.698 2.363 1.698 2.363 
 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 2083 2881 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2881 4263 2881 4263 
 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 

 
MODIFICATE PRIN ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI 

Art. 470  alin. (7)  În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport 
este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:                                                         
                                                                                              Remorci, semiremorci sau rulote  

 
Masa totală maximă autorizată NIVELURILE  STABILITE PRIN 

CODUL FISCALPENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCALPENTRU ANUL 
2019 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    10 10 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37 37 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  57 57 
d. Peste 5 tone 70 70 
Art. 472 alin. (2)    Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat 
pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, 
se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local.  

COTELE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL PENTRU ANUL 2018 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2019 

0% - 10% 10% 
 

Art. 469 (1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru: 
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un 
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a 
reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, 
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
(modificare introdusă de LEGEA nr. 111 din 16 mai 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 17 mai 2018)  
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
(modificare adusă de LEGEA nr. 145 din 20 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 22 iunie 2018)  
d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei; 



f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 
g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de 
pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public; 
h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 
i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 
j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 
k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi 
Sportului; 
l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de 
a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi 
medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte 
persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 
n) autovehiculele acţionate electric; 
o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing; 
p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 
         (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol. 
         (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, stabilită conform alin. (2), se aplică începând 
cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 
         (4) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliază în localităţile precizate în: 
a) Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni, cu 
modificările ulterioare; 
b) Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea 
şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare. 
       (5) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se acordă integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menţionate 
la aceste litere, deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport aparţine unor terţi, scutirea nu se 
acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi. 

ART. 471 - 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 a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport. 
*** 
Alin. (2) al art. 471 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 
noiembrie 2015 
               (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. 
*** 
Alin. (3) al art. 471 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 27 octombrie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 3 
noiembrie 2015 
         (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 
transport. 

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

Art. 474 alin. (1)    
(1)(Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban    
(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală 
este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin. (1). 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 5 - 6 3 
b) între 151 și 250 m² inclusiv 6 - 7 4 
c) între 251 și 500 m² inclusiv 7 - 9 6 
d) între 501 și 750 m² inclusiv 9 - 12 7 
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 12 - 14 8 
f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

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

depășește 1.000 m2 
Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

17 17 

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

17 17 

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 

9 9 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente 8 8 
Art. 474 alin. (16)  
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă 9 9 
Art. 475 alin. (2)   
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea 
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

88 88 



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

COTELE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

PENTRU ANUL 2018 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019 

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

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 
- lei/m2 sau fracțiune de m2 - - lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică 0 - 35 35 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru 
reclamă și publicitate 0 - 32 25 

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

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2018 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019 

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% 

 
2.2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 0% - 5.5% 5.5% 
CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 

 
 
Certificat  si proces verbal de  identificare a terenurilor 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019 

24 
Taxa  eliberare acte din arhiva  (dosare personale, mosteniri) etc 30 
Taxa inregistrare contract arenda si acte aditionale 5 
Taxa pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa 550 
Taxa pentru eliberarea  de copii xerox  pe documente aflate in arhiva institutiei la cererea  persoanelor 
fizice si/sau juridice.  

2 lei fila  fata/verso 

ART. 493 - Sancţiuni 

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea 
disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în 
vigoare. 
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în 
astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni: 
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 
461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), 
(5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) 
lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 
alin. (2); 
b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), 
(6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) 
lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 
474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2). 



 
Alin . (8) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
 
  Responsabil, Compartiment taxe si impozite loca 
                                   Inspector, Sararu Steluta 
 
 
       Presedinte de sedinta ,                                      Contrasemneaza, 
                                     Aldea Lenuta                        Secretar delegat, Lupu Marcelica Adriana 
     
 

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


