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                                                              ANEXA  LA   HCL nr.18 din  30. 05. 2013 

 

 

 

 

Taxe si impozite locale precum si alte taxe asimilate acestora precum si amenzile 

aplicabile in anul fiscal      2014 

 

  A.Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la                       

clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice    :  

 

Nr. 

Crt. 

Tipul clădirilor Cu instalatie de 

apa canalizare 

electrica si 

incalzire  . 

Fara 

instalatie 

de apa 

,incalzire, 

canalizare  

1. A .Cu pereţi din beton armat ,sau cu pereti exteriori 

din caramida arsa sau din orce alte materiale 

rezultate in urma unui tratament termic/chimic 

 

 

  

         935 

  

  

      555 

  

 B. Cu pereţi din lemn,cărămidă nearsă ,paianţă , 

vălătuci , şipci sau alte materiale asemănătoare 

nesupuse unui tratament termic sau chimic 

  

         254 

  

    159 

 

2. C. Construcţii anexe corpului principal al unei 

clădiri  , având pereţii din beton ,cărămidă 

arsa,piatră sau alte materiale asemănătoare  

  

          159 

  

     143 

 

 D. Construcţii anexe corpului principal al unei 

clădiri , având pereţii din lemn, cărămidă nearsă , 

vălătuci,sipci sau alte materiale asemănătoare 

  

           95 

  

       63 

3. 

 

 

E. In 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 

4. F. In 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 

         

Impozitul pe cladiri persoane fizice se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,1% asupra 

valorii de impozitare. 

  B.Impozitul pe clădirile aparţinând persoanelor juridice       

 Impozitul pe clădiri persoane juridice se calculează prin aplicarea unei cote de 1,00% 

asupra valorii de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea acestora . 

  Persoanele juridice care nu au efectuat reevaluare la 3 ani a clădirilor începând cu 

anul 1998 , impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 10% asupra valorii de 

inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea acestora . 
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C.Impozitul pe terenurilor situate în intravilanul localităţilor se stabilesc după cum  urmează:    

 

Zona în cadrul 

localităţii 

               Nivelurile impozitului , pe ranguri de localităţi  

                    IV – sat Buneşti rol 1-56                                                                                                                     

si  celelante constructii cu  iesire la drumul 

national 

   V-Podeni,Petia,Unceşti 

       Bunesti –restul rolurilor 

             A 889 lei/ha 711 lei/ha 

             B 711 lei/ha 534 lei/ha 

             C                             534 lei/ha                  355 lei/ha 

             D                             348 lei/ha                  178 lei/ha 

                                                             

Art .258 alin 4  D. Impozitul pe terenurile situate în intravilanul localităţilor se 

stabilesc  în sumă de: 

 

Nr. 

crt. 

Categoria de folosinţă Zona                     Zona 

  A                           B 

Zona                         Zona 

    C                            D 

            o Lei/ha Lei/ha Lei/ha Lei/ha 

1. Arabil  28 21 19 15 

2. Păşuni  21 19 15 13 

3. Fâneţe  21 19 15 13 

4. Vii 46 35 28 19 

5. Livada 53 46 35 28 

6. Păduri şi alte terenuri 

cu vegetatie forestieră 

28 21 19 15 

7. Terenuri cu ape 15 13 8  x 

8. Drumuri si cai ferate x x x x 

9. Teren neproductiv x x x x 

 

Art 258 alin. 6   

                         E. Impozit pe terenurile amplasate în extravilanul localităţii : 

Nr. 

crt. 

Categoria de folosinta      Lei /ha 

A               B C D 

1. Teren cu constructii 31 28 26 22 

2. Teren arabil 50 48 45 42 

3. Pasune – fanete 28 26 22 20 

4. Vie pe rod  55 53 50 48 

5. Livada pe rod  56 53 50 48 

 6. Padure  sau alt teren cu vegetatie 

forestiera 

16 14 12 8 

7. Teren cu apa  pe care se afla 

amenajari piscicole 

6 5 2 1 
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8. Teren cu amenajari piscicole 34 31 28 26 

 

   

 

      Atr 263 alin  2                                                 F. Taxe asupra mijloacelor de transport: 

 

 Nr. 

crt. 

              Mijloc de transport               Nivel 2014 

             Lei/200 cmc 

1. Motorete , scutere , motociclete si autoturisme cu 

capacitatea cilindrica de pana la 16oo cmc inclusiv 

8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc 

si 2000 cmc inclusiv 

18 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc 

si 2600 cmc inclusiv 

72 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc 

si 3000 cmc inclusiv 

144 

5. Autoturisme cu capacitate cilindrica peste 3001 cmc 290 

6. Autobuze , autocare , microbuze 24 

7. Alte autovehivcole cu masa totala maxima autorizata 

de pana la 12 tone inclusiv , precum si autoturismele 

de teren din productia interna 

30 

8. Tractoare inmatriculate 18 

9. Pentru tractoare si remorci neînmatriculate                        34 lai/an 

 

Atr.263 alin 6  G. Remorci,semiremorci sau rulote: 

 

Nr. 

crt. 

Masa totală maximă autorizată                Nivel 2014 

                     Lei 

1. Până la 1 tonă inclusiv 9 

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

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

4. Peste 5 tone 64 

                  

  

  Art.267 alin 1                           H. Taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor şi a 

             autorizaţiilor: 

 

Nr. 

crt. 

Suprafata pentru care se obţine certificatul de urbanism               Nivel 2014 

- lei - 

1. Până la 150 m.p.inclusiv 6 

2. Intre 151 şi 250 m.p.inclusiv 7 

3. Intre 251 şi 500 m.p. 10 

4. Intre 501 şi 750 m.p. 12 

5. Intre 751 şi 1000 m.p. 15 

6. Peste 1.000 m.p. 15 +0,01lei/m.p.pentru fiecare 

m.p. ce depăşeşte 1.000 m.p. 
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Nr. 

crt. 

        Denumire taxă                 Nivel 2014 

- lei - 

1. Taxa pt.eliberarea autorizaţiei de construire 

pt.chioşcuri , tonete , cabine,spaţii de expunere situate 

pe căile şi în spaţiile publice precum şi pt.amplasarea 

corpurilor şi a panourilor  de afişaj , a firmelor şi 

reclamelor 

7 lei inclusiv pentru fiecare 

m.p. de suprafaţă ocupată de 

construcţie  

 

                   

2. Taxa bransament electric                   15 

3. Taxa pt.avizarea certificatului de urbanism de către 

comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

                 15 

4. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura 

stradală si adresa 

 10 

5. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de 

functionare 

                 17 

6. Taxa pentru eliberarea certificatului de producător                  60 

7. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate : 

       a)în cazul unui afişaj situat in locul în care 

persoana derulează o activitate economică 

        b)în cazul oricărui alt panou , afişaj sau structură 

de afişaj pentru reclamă şi publicitate 

 

 

                 25 lei/mp 

 

                  20 lei-m.p. 

8. Taxa timbru eliberare certificate fiscale                     4 

9. Taxa pt.eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind 

desfasurarea activitatii de alimentatie publica 

 

                   150  

 

      I. Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei 

de 3 % asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate , prevazuta in contract ,exclusiv taxa 

pe valoarea adaugata. 

  1.Pentru eliberarea adeverintelor de orice fel – taxa de timbru -          2 lei 

    2.Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor , pe cap de animal : 

  - pentru animale sub 2 ani                           - 2 lei 

  - pentru animale  peste 2 ani     - 2 lei 

   3.Taxa transcriere  asupra animalelor : 

  - pentru animale sub 2 ani                          - 2 lei 

  - pentru animale peste 2 ani                       - 4 lei 

  4.Inregistrarea la cerere , în actele de stare civilă a schimbării numelui- 10 lei. 

  5.Eliberarea contractelor de arenda           – 15 lei 

  6. Transcrierea la cerere în registrele de stare civilă române, a actelor de stare 

civilă întocmite de autorităţile străine                             - 3 lei 

  7. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute , sustrase sau 

deteriorat si conforme cu originalul 

                   - 5 lei 

                     8. Taxa pentru inchiriere mobilier de la Caminul Cultural  :                              

                        - scaune  ( 60 bc scaune )                       - 100 lei 

                        - mese ( 15 bc mese )                             - 100 lei 
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              CAP IV                       Taxe de înmatriculare autovehicolelor şi remorcilor ,autorizare 

provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe. 

 

Nr. 

crt. 

                          Denumire Nivel 2014 

- lei- 

 Taxa înmatriculare a autovehicolelor şi remorcilor , autorizare 

provizorie de circulatie şi autorizare de circulaţie pentru probe 

 

 

1. 

 

a) autovehicole şi remorci cu masa totală maximă autorizată  de 

până la 3500 Kg inclusiv 

60 

b) autovehicole şi remorci  cu masa totală maximă autorizată 

mai mare de 3.500 Kg 

145 

2. Taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehicolelor şi 

remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 

9 

 

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehicolelor 

şi remorcilor 

414 

 

                                          TAXE LOCALE 

                       

Nr. 

crt. 

                      Specificare                                                              Nivel 2014 

              - lei - 

    1. Tarif pentru închirierea spaţiilor căminelor culturale            4 lei / m.p/lună. 

    2. Spaţii comerciale  inchiriate conform prevederilor legale            2 lei/ m.p./lună 

    3. Magazii,apartinand  spatiilor comerciale           1 leu / m.p./lună 

4. 

 

 

Taxa pentru inchirierea arendarea, terenului privat  din 

administrarea  Consiliului Local, conform prevederilor legale 

- Arabil-arendare 

- Pasune-inchiriere 

 

100 lei/ha/an 

100 lei/ha/an 

5. Chirie sala camin cultural  - pentru nunti cămin Bunesti 500 lei  

                                             -pentru nunti cămin Uncesti 400 lei 

                                             - pentru  nunti camin Petia 300 lei 

                                             -pentru organizarea de discoteci 30 lei/manifestare 

                                             - pentru alte actiuni ( spectacole) 150 lei 

                                             - pentru inchiriere vesela 100 lei 

6. Taxa pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate in cazul 

unor interventii  în situaţii de urgenţă, calamitati,  (psi) 

2 lei/an/gospodarie 

7. Taxa pentru întreţinerea drumurilor comunale  5 lei/an/familie   

      

8. Taxa pentru salubrizare, pt. familii cu 1-2 persoane   20  lei/an 

9. Taxa pentru salubrizare pt. familii  cu peste 2 persoane 25  lei/an 

10. Taxa pentru salubrizare pt. S.C. si A.F             150 lei/an 

11 Taxa pentru inchirierea buldoexavatorului             130 lei/ora 

12. Taxa pentru mijloace  hipo                25 lei/an 

14 Taxa paza pe gaspodarii                20 lei/an 
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                            Aprobarea acordarii de scutiri de la plata a taxei de psi , a taxei de drum cât si 

a salubrizarii a caselor nelocuite, a veteranilor de razboi  si a văduvelor de veterani de război 

necasatorite. 

                Taxa 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 forestiere :            - 15 lei         

    

                            Pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie 2014 a impozitelor şi 

taxelor ,contribuabilii beneficiază de o bonificaţie de 10% . 

 

 

                                                             

                                                              

                                                      -///- 

 

 

   

 

   


