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ROMANIA 

JUD. ARAD 

CONSILIUL LOCAL USUSAU 

  
ANEXA NR 1 

LA HOTARAREA 90 din 24 NOIEMBRIE 2017 

  

PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE  PE  ANUL 2017 

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

 

CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

VALORILE IMPOZABILE 

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 

Tipul clădirii 

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL  2017 NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2017 

Valoarea impozabilă  

lei/m
2
- 

Valoarea impozabilă  

lei/m
2
- 

Cu instalaţii de apă, canalizare, 
electrice şi încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice sau 

încălzire 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 
încălzire (condiţii cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice sau 
încălzire 

A din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în 
urma unui tratament termic şi/sau chimic. Clădire cu cadre din 
beton armat sau cu pereţi exteriori 

1000 600 1000 600 

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

300 200 300 200 

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

200 175 200 175 

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

125 75 125 75 
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E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol 
şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în 
oricare dintre tipurile de clădiri  prevăzute la lit. A-
D 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

 

75% din suma care s-
ar aplica clădirii 

 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

 

75% din suma care s-
ar aplica clădirii 

 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 
adresă încăperi  amplasate la subsol, la demisol 
şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât 
cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

 

50% din suma care s-
ar aplica clădirii 

 

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

 

50% din suma care s-
ar aplica clădirii 

 

     

       Pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexa,aflate in proprietatea persoabelor fizice,impozitul pe cladiri se calculeaza  prin aplicarea unei cote   de 0.08% 
asupra valorii impozabile a cladirii. 

            Pentru cladirile  nerezidentiale aflate in proprietatea persoabelor fizice,impozitul pe cladiri se calculeaza  prin aplicarea unei cote   de 0.2% asupra 
valorii impozabile a cladirii. 

         Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoabelor juridice,impozitu/taxa  pe cladiri se calculeaza  prin aplicarea unei cote   de 0.08% asupra 
valorii impozabile a cladirii. 

            Pentru cladirile  nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de  persoanele juridice ,impozitul/taxa 3 pe cladiri se calculeaza  prin aplicarea unei 
cote   de 0.2% asupra valorii impozabile a cladirii. 

           Pentru  plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri,datorat pe  intregul an de catre contribuabili,pina la 31 martie  inclusiv a anului respecttiv se acorda o 
bonificatie de 10%. 

 

 

 

CAPITOLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII 

 

Zona în cadrul NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL  2016 NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2017 
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localităţii Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

- lei/ha - 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

- lei/ha - 

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

A 10353 8597 7553 6545 889 711 10353 8597 7553 6545 889 711 

B 8597 6499 5269 4447 711 534 8597 6499 5269 4447 711 534 

C 6499 4447 3335 2113 534 355 6499 4447 3335 2113 534 355 

D 4447 2113 1763 1230 348 178 4447 2113 1763 1230 348 178 
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IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN 

- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII - 

- lei/ha - 

 

Nr. crt. 

 

Categoria de folosinţă 

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL  2016 
NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL FISCAL 2017 

ZONA ZONA 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 28 21 19 15 

2 Păşune 21 19 15 13 21 19 15 13 

3 Fâneaţă 21 19 15 13 21 19 15 13 

4 Vie 46 35 28 19 46 35 28 19 

5 Livadă 53 46 35 28 53 46 35 28 

6 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră 

28 21 19 15 28 21 19 15 

7 Teren cu ape 15 13 8 x 15 13 8 x 

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

9 Teren neproductiv x x x x x x x x 
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IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 

- lei/ha - 

Nr. crt. 
 

Categoria de folosinţă 

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL  2016 NIVELURILE APLICABILE PENTRU ANUL 
FISCAL 2017 

ZONA ZONA 

A 
B 

C 
D A B C D 

1 Teren cu construcţii 31 28 26 22    22 

2 Teren arabil 50 48 45 42    42 

3 Păşune 28 26 22 20    20 

4 Fâneaţă 28 26 22 20    20 

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

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

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 56 53 50 48    48 

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

7 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui 
prevăzut la nr. crt. 7.1 

16 14 12 8    8 

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

X x x x    x 

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

8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 31 28 26    26 

9 Drumuri şi căi ferate x x x x    x 

10 Teren neproductiv x x x x    x 

 

 
           Pentru  plata cu anticipatie a impozitului pe terenuri ,datorat pe  intregul an de catre contribuabili,pina la 31 martie  inclusiv a anului respecttiv se acorda 
o bonificatie de 10%. 
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CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 

Nr. crt.  
NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2017 

 
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
 

Suma in lei, pentru fiecare 
grupa de 200 cm³ sau 
fractiune din aceasta 

Suma in lei, pentru fiecare 
grupa de 200 cm³ sau 
fractiune din aceasta 

1 
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 
1600 cm

3
, inclusiv 

8 8 

2 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm
3
 şi 2000 cm

3
 inclusiv 18 18 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm
3
 şi 2600 cm

3
 inclusiv 72 72 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm
3
 şi 3000 cm

3
 inclusiv 144 144 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm
3
 290 290 

6 Autobuze, autocare, microbuze 24 24 

7 
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 
tone, inclusiv 

30 30 

8 Tractoare înmatriculate 18 18 

II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică: lei/200 cm
3
 lei/200 cm

3
 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm
3
 4 4 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm
3
 6 6 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50lei/an 50lei/an 
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Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

Impozitul 
(în lei/an) 

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

Alte sisteme de suspensie pentru axele 
motoare 

I două axe 

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

0 133 

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

133 367 

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

367 517 

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

517 1169 

 5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1169 

II 3 axe 

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

133 231 

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

231 474 

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

474 615 

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

615 947 

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

947 1472 

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

947 1472 

 7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1472 
 

III 4 axe 

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

615 623 
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 2 
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai 
mică de 27 tone 

623 973 

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

973 1545 

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

1545 2291 

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

1545 2291 

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1545 2291 

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală 
sau mai mare de 12 tone 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

Impozitul 
(în lei/an) 

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

Alte sisteme de suspensie pentru axele 
motoare 

I 2+1 axe 

 1 
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai 
mică de 14 tone 

0 0 

 2 
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai 
mică de 16 tone 

0 0 

 3 
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai 
mică de 18 tone 

0 60 

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

60 137 

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

137 320 

 6 
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai 
mică de 23 tone 

320 414 

 7 
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 
mică de 25 tone 

414 747 

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

747 1310 

 9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1310 

II 2+2 axe 
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 1 
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 
mică de 25 tone 

128 299 

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

299 491 

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

491 721 

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

721 871 

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

871 1429 

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

1429 1984 

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

1984 3012 

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

1984 3012 

 9 Masa de cel puţin 38 tone 1984 3012 

III 2+3 axe 

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

1579 2197 

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

2197 2986 

 3 Masa de cel puţin 40 tone 2197 2986 

IV 3+2 axe 

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

1395 1937 

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

1937 2679 

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

2679 3963 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 2679 3963 

V 3+3 axe 

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

794 960 
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 2 
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai 
mică de 40 tone 

960 1434 

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

1434 2283 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 1434 2283 

 

Remorci, semiremorci sau rulote 

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE INDEXATE 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE APLICABILE IN 
ANUL FISCAL 2017 

Taxa, in lei Impozitul, in 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 

Mijloace de transport pe apă 
 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 21 

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

3. Bărci cu motor 210 210 

4. Nave de sport şi agrement  11119 11119 

5. Scutere de apă 210 210 

6. Remorchere şi împingătoare: x x 

a) până la 500 CP, inclusiv 559 559 

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909 909 

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1398 1398 

d) peste 4000 CP 2237 2237 
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7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 182 182 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x x 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182 182 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 
de tone, inclusiv 

280 280 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490 490 

           Pentru  plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport ,datorat pe  intregul an de catre contribuabili,pina la 31 martie  inclusiv a anului 
respecttiv se acorda o bonificatie de 10%. 

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA                                           CONTRASEMNEAZA 

           __________________                                    SECRETAR - ROSIANU MIHAIELA IOANA 
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CONSILIUL LOCAL USUSAU 

JUD.ARAD 

 

 

                                                                                                            ANEXA NR 2 

                                                                                        LA   HOTARAREA 90  DIN 24 NOIEMBRIE 2016 

                                                                                         Privind impozitele si taxele locale pe anul 2017 

 

   

            Se  aproba impozitele si taxele locale pe anul 2017 dupa cum urmeaza: 

            1.Se acorda bonificatie de 10% asupra impozitelor  pe cladiri ,terenuri intrevilan si extravilan si a mijloacelor de transport pentru platile efectuate pina la data 31.martie 

2017 

 

3Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor  

  )  

   Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban  

NIVELURILE INDEXATE 

PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE 

APLICABILE IN ANUL 

FISCAL 2017 

Taxa, in lei Taxa, in lei 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism      

a) pana la 150 m2 inclusiv  5 lei 5 lei 

b) intre 151 si 250 m2 inclusiv  6 lei 6 lei 

c) intre 251 si 500 m2 inclusiv  8 lei 8 lei 

d) intre 501 si 750 m2 inclusiv  10 lei 10 lei 

e) intre 751 si 1.000 m2 inclusiv  12 lei 12 lei 

f) peste 1.000 m2  

14 + 0,01 lei/m2 

pentru fiecare m2 

care depaseste 1.000 

m2  

14 + 0,01 lei/m2 

pentru fiecare m2 

care depaseste 

1.000 m2  

    
   Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari  

10 lei pentru 

fiecare m2 afectat  

10  lei pentru 

fiecare m2 afectat  

    

    Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, 

tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile 

publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, 

a firmelor si reclamelor  

 7 lei pentru 

fiecare m2 de 

suprafata ocupata de 

constructie  

7 lei pentru 

fiecare m2 de 

suprafata ocupata 

de constructie  

                                 11 lei pentru  11 lei pentru 
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   Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri 

si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, 

energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu  

fiecare racord  fiecare racord  

 

   Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de 

urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de structurile de 

specialitate din cadrul consiliului judetean  
13 lei 13 lei 

   Art. 267 alin. (13)  
   Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa  

8 lei 8 lei 

   Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru 

desfasurarea unei activitati economice  

1. in mediul 

rural  
13 lei 13 lei 

   

    

   Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare  
17 lei 17 lei 

    
   Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 

sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale  

28 lei  pentru 

fiecare m2 sau 

fractiune de m2 

28 lei pentru 

fiecare m² sau 

fractiune de m² 

    

   Taxa pentru eliberarea atestatului de producator,respectiv pentru 

eliberarea carnrtului de comercializare a produselor din sectorul agricol.  
40 lei 40 lei 

    

   Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind 

desfasurarea activitatii de alimentatie publica  
100 lei 100 lei 

 

Taxa pentru folosirea mjloacelor de reclama si publicitate  

 

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate:  

NIVELURILE 

INDEXATE PENTRU 

ANUL 2016 

NIVELURILE APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2017 

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o 

activitate economica  
         28  28 

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru 

reclama si publicitate  
         20  20 

   

Impozitul pe spectacole                                                     - lei/m2 - 

 Manifestarea artistica sau activitatea distractiva:  
NIVELURILE INDEXATE 

PENTRU ANUL 2016 
NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 

FISCAL 2017 
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a) in cazul videotecilor     2  2 

b) in cazul discotecilor     3  3 

 

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele 
---------- 

 Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si de notarii 
 publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice  

1.  

Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si locale, de alte 

autoritati publice, precum si de institutii de stat, care, in exercitarea atributiilor 

lor, sunt in drept sa certifice anumite situatii de fapt, a certificatelor, 

adeverintelor si a oricaror altor inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o situatie, 

cu exceptia acelor acte pentru care se plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai 

mare  

NIVELURILE 

INDEXATE 

PENTRU 

ANUL 2016 

NIVELURILE 

APLICABILE 

IN ANUL 

FISCAL 

2017-+ 

2 2 

    

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 proprietatii asupra animalelor, pe cap de 

animal, in bilete de proprietate:  
x x 

- pentru animale sub 2 ani  2 2 

- pentru animale peste 2 ani  4 4 

5.     

6.  
Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale si a altor certificate medicale 

folosite in justitie  
2 2 

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

8.  Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului  13 13 

9.  Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoriei  2 2 

10.  
Transcrierea, la cerere, in registrele de stare civila romane a actelor de stare civila 

intocmite de autoritatile straine  
2 2 

11.  Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a actelor de stare civila  2 2 

12.  
Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, distruse 

sau deteriorate  
2 2 
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Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare 

 provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe  
 

 

1.  

Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a autovehiculelor si remorcilor:  x x 

a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata de pana la 3.500 kg inclusiv  60 60 

    

b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg  145 145 

2.  
Taxa de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate 

permanent sau temporar  
9 9 

3.  Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a autovehiculelor si remorcilor  414 414 

  
Taxa pentru furnizare date  

   

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 

 dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, 
 cu modificarile si completarile ulterioare  

1.  

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii 

fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 

exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere3)  
13 13 

 

      Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv la persoanele juridice impozitul se majoreaza cu 500%. 

          

Tarife pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea de autorizare in activitatea de eliberare a 

autorizatilor si copiilor conforme pentru serviciul public de transport marfuri in regim contractual: 

Nr. 

crt 

Denumire prestatie Tarif 

(lei) 

1 Eliberarea autorizatiei de transport 100 

2 Vizarea anuala a autorizatiei de transport 100 

3 Prelungirea autorizatiei de transport 100 

4 Eliberarea copiei conforme a autorizatiei de transport 100 

5 Anularea copiei conforme a autorizatiei de transport 20 

6 Modificarea autorizatiei de transport ocazionata de schimbarea sediului transportatorului 100 

7 Modificarea copiei conforme a autorizatiei de transport ocazionata de schimbarea sediului 

transportatorului 

100 
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8 Eliberarea unui duplicat, motivata de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei atribuite 100 

 

Taxa speciala pentru spargere / deteriorare  vesela: 

 

Nr

. 

Cr

t. 

Denumire produs U.M. Pret achizitie (T.V.A. inclus) 

- lei / buc / set - 
Taxa vesela Sparta / deteriorata 

- lei / buc  

- /set -  

1 Castron supa Buc. 10.21 21 

2 Solnita  Buc. 3.83 8 

3 Platou oval Buc. 14.54 29 

4 Bol salata patrat Buc. 4.43 9 

5 Set 24 tacamuri Buc. 44.64 89 

6 Farfurie desert patrata Buc. 3.18 6 

7 Farfurie adanca patrata Buc. 3.89 8 

8 Farfurie intinsa patrata Buc. 5.44 11 

9 Set bere Buc. 375 750 

 Taxa inchiriere Autocamion SCANIA: 

- 100 lei/ora functionare – pentru Persoane fizice; 

- 150 lei/ora functionare – pentru Persoane juridice; 

Taxa inchiriere MINIEXCAVATOR: 

- 75 lei/ora functionare – pentru Persoane fizice; 

- 150 lei/ora functionare – pentru Persoane juridice; 

Taxa inchiriere BULDOEXCAVATOR: 

- 100 lei/ora functionare – pentru Persoane fizice; 

- 150 lei/ora functionare – pentru Persoane juridice; 

  Taxa  timbru la urgenta 10 lei 

              Taxa colectare gunoi : 

- 2 lei pe luna penru copii de pina la 10 ani 

- 3 lei pe luna pentru persoanele peste 10 ani 

- 15 lei pe luna pentru persoanele juridice. 
             PRESEDINTE DE SEDINTA                                         CONTRASEMNEAZA 

           _____________________                                   SECRETAR ROSIANU MIHAIELA IOANA 


