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ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr. ____ / _________

TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE
ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2017
I.

CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite şi taxe locale

CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI

Art. 453 alin. e) clădire nerezidenţială – orice clădire care nu este rezidenţială.
Art. 453 alin. f) clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru
locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau
familii.
Art. 453 alin. d) clădire cu destinaţie mixtă – clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial.

A. PERSOANE FIZICE
Impozitul pe clădirile rezidenţiale
Art. 457 alin. (1)
În cazul persoanelor fizice, pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile -anexă, impozitul pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.
Art. 457 alin. (2)
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite
desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în
lei/m2, din tabelul următor:

Tipul clădirii

A. Clădire cu cadre din beton
armat sau cu pereţi exteriori din

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL FISCAL 2017
Valoarea impozabilă
- lei/m2 Cu instalaţii de apă,
Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
canalizare, electrice sau
încălzire (condiţii
încălzire
cumulative)
1000

600

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

300

200

200

175

125

75

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

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.
Art. 457 alin. (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.
Art. 457 alin. (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.

Art. 457 alin. (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:
Zona din cadrul
localităţii
A
B
C
D

Rangul localităţii
III
2,30
2,20
2,10
2,00

Art. 457 alin. (7)
În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente,
coeficientul de corecţie prevăzut de alin. (6) se reduce cu 0,10.
Art. 457 alin. (8)
Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) -(7), se reduce în
funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinţă;
b) b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data
de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinţă.
Art. 457 alin. (9)
În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din pu nct de vedere fiscal, anul
terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la
terminarea lucrărilor.
Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la
structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi
stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după
caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte
cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei
energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii.
Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră,
valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.
Impozitul pe clădirile nerezidenţiale
Art. 458 alin. (1)
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% 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, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul 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 de transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor
dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
Art. 458 alin. (3)
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din
domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii
impozabile a clădirii.
Art. 458 alin. (4)
În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se
calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.
Impozitul pe clădirile cu destinaţie mixtă
Art. 459 alin. (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.
Art. 459 alin. (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.

Art. 459 alin. (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.
B. PERSOANE JURIDICE
Art. 455 alin. (2)
Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ -teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de
drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
Art. 460 alin. (1)
Pentru clădirile rezidenţiale impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2%
asupra valorii impozabile a clădirii.

Art. 460 alin. (2)
Pentru clădirile nerezidenţiale impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%
asupra valorii impozabile a clădirii.
Art. 460 alin. (3)
Pentru clădirile nerezidenţiale, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
Art. 460 alin. (4)
În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat
pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită
în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).
Art. 460 alin. (5)
Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea
persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează
impozitul/taxa şi poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal
anterior;

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor
dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea
proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau
de folosinţă, după caz.
Art. 460 alin. (6)
Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii
întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare
la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă.
Art. 460 alin. (7)
Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost
pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.
Art. 460 alin. (8)
În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ul timii 3 ani
anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
Art. 460 alin. (9)

În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea
impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin.
(1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.
Art. 462 alin. (1)
Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, de către persoanele fizice şi juridice, în două rate egale, până la
datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.
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 2017, se acordă o bonificaţie de 10%.
Art. 462 alin. (3)
Impozitul pe clădiri de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată.

Art. 461 alin. (11)
În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal
local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.

Art. 462 alin. (5)
În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la perioade
mai mari de o lună, taxa pe clădiri 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.
Art. 460
Impozitul pe clădiri pentru Fundaţia pentru tineret Olt, care funcţionează în baza Legii 350/2006
(Legea tinerilor), se calculează conform art. 29 alin. (2) şi art. 502 alin. (2) din Legea 350/2006 prin aplicare
cotei minime de 0,2%, prevăzută de Codul fiscal la art. 460 alin (2).
CAPITOLUL III – IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN
Art. 463 alin. (2)
Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ -teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de
drept public, se stabileşte taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. În cazul transmiterii
ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra terenului,
taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public.
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
categoria de folosinţă, înregistrată în registrul agricol, terenuri cu construcţii şi altă categorie de folosinţă
decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 mp, inclusiv

Persoane fizice şi juridice
Art. 465 alin. (2)

Zona în cadrul localităţii

A
B
C
D

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL FISCAL 2017
Nivelurile impozitului/taxei, pe rangul
localităţii III
- lei/ha III
5236
3558
1690
984

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
categoria de folosinţă, înregistrată în registrul agricol, alta decât cea de terenuri cu construcţii, pentru
suprafaţa care depăşeşte 400 mp
Persoane fizice şi juridice
Art. 465 alin. (4)

Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Categoria de folosinţă

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL FISCAL 20 17
Nivelurile impozitului/taxei, pe categoria de
folosinţă
- lei/ha Zona
A
B
C
D
28
21
19
15
21
19
15
13
21
19
15
13
46
35
28
19
53
46
35
28
28

21

19

15

15
0
0

13
0
0

8
0
0

0
0
0

Art. 465 alin. (5)
Suma stabilită conform tabelului de mai sus se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 3, corespunzător
rangului III al localităţii Balş.
Art. 465 alin. (6)

În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat la
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se
calculează conform tabelului de mai sus numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea
obiectului de activitate agricultură.

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Persoane fizice şi juridice
Art. 465 alin. (7)

Nr.
crt.

1
2
3
4
5

Categoria de folosinţă

Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL FISCAL 20 17
Nivelurile impozitului/taxei, pe categoria
de folosinţă
- lei/ha Zona
A
B
C
D
31
28
26
22
50
48
45
42
28
26
22
20
28
26
22
20
55
53
50
48

5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

la nr. crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt. 6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră, cu excepţia celui
prevăzut la nr. crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de
ani şi pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu
amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

0

0

0

0

56

53

50

48

0

0

0

0

16

14

12

8

0

0

0

0

6

5

2

1

34
0
0

31
0
0

28
0
0

26
0
0

Suma stabilită conform tabelului de mai sus se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 3, corespunzător
rangului III al localităţii Balş.
Art. 467 alin. (1)
Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie,
inclusiv.
Art. 467 alin. (2)
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili,
până la data de 31 martie inclusiv, a anului 2017, se acordă o bonificaţie de 10%.

Art. 467 alin. (3)
Impozitul pe teren de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată.
Art. 467 alin. (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 luni i 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
Persoane fizice şi juridice
Art. 470 alin. (2)
Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acesteia, prin
înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm 3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul
următor:
Nr.
crt.

Mijloace de transport cu tracţiune
mecanică

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL FISCAL 2017
Suma în lei pentru fiecare 200 cm 3 sau
fracţiune din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm 3 sau fracţiune din aceasta)
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi
autoturisme cu capacitate cilindrică de
până la 1600 cm3, inclusiv
Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu
capacitate cilindrică de peste 1600 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică
între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitate cilindrică
între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitate cilindrică
între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitate cilindrică
de peste 3001 cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu
masa totală maximă autorizată de până
la 12 tone, inclusiv
Tractoare înmatriculate

II. Vehicule înregistrate

8
9
18
72
144

290
24
30
18

Vehicule cu capacitate cilindrică:
Vehicule înregistrate cu capacitatea
1.1
cilindrică < 4800 cm3
Vehicule înregistrate cu capacitate
1.2
cilindrică > 4800 cm3
Vehicule fără capacitate cilindrică
2
evidenţiată
1

lei/200 cm3
4
6
150 lei/an

Art. 470 alin. (3)
În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.
Art. 470 alin. (4)
În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele
respective.

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Art. 470 alin. (5)

Numărul de axe şi greutatea brută
încărcată maximă admisă

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL FISCAL 2017
Impozitul
(în lei/an)

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

Alte sisteme de
suspensie pentru axele
motoare

0

133

133

367

367

517

517

1169

517

1169

133

231

231

474

474

615

615

947

I Vehicule cu două axe
1
2
3
4
5

Masa de cel puţin 12 t, dar mai mică
de 13 t
Masa de cel puţin 13 t, dar mai mică
de 14 t
Masa de cel puţin 14 t, dar mai mică
de 15 t
Masa de cel puţin 15 t, dar mai mică
de 18 t
Masa de cel puţin 18 t

II Vehicule cu trei axe
1
2
3
4

Masa de cel puţin 15 t, dar mai mică
de 17 t
Masa de cel puţin 17 t, dar mai mică
de 19 t
Masa de cel puţin 19 t, dar mai mică
de 21 t
Masa de cel puţin 21 t, dar mai mică

5
6
7

de 23 t
Masa de cel puţin 23 t, dar mai mică
de 25 t
Masa de cel puţin 25 t, dar mai mică
de 26 t
Masa de cel puţin 26 t

947

1472

947

1472

947

1472

615

623

623

973

973

1545

1545

2291

1545

2291

1545

2291

III. Vehicule cu patru axe
1
2
3
4
5
6

Masa de cel puţin 23 t, dar mai mică
de 25 t
Masa de cel puţin 25 t, dar mai mică
de 27 t
Masa de cel puţin 27 t, dar mai mică
de 29 t
Masa de cel puţin 29 t, dar mai mică
de 31 t
Masa de cel puţin 31 t, dar mai mică
de 32 t
Masa de cel puţin 32 t

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)
de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Art. 470 alin. (6)
Numărul de axe şi greutatea brută
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încărcată maximă admisă
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Impozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de
Alte sisteme de
suspensie
suspensie pentru axele
pneumatică sau
motoare
echivalentele
recunoscute

I Vehicule cu 2 + 1 axe
1
2
3
4
5
6
7
8

Masa de cel puţin 12 t, dar mai mică
de 14 t
Masa de cel puţin 14 t, dar mai mică
de 16 t
Masa de cel puţin 16 t, dar mai mică
de 18 t
Masa de cel puţin 18 t, dar mai mică
de 20 t
Masa de cel puţin 20 t, dar mai mică
de 22 t
Masa de cel puţin 22 t, dar mai mică
de 23 t
Masa de cel puţin 23 t, dar mai mică
de 25 t
Masa de cel puţin 25 t, dar mai mică
de 28 t

0

0

0

0

0

60

60

137

137

320

320

414

414

747

747

1310

9

Masa de cel puţin 28 t

747

1310

128

299

299

491

491

721

721

871

871

1429

1429

1984

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1579

2197

2197

2986

II Vehicule cu 2 + 2 axe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Masa de cel puţin 23 t, dar mai mică
de 25 t
Masa de cel puţin 25 t, dar mai mică
de 26 t
Masa de cel puţin 26 t, dar mai mică
de 28 t
Masa de cel puţin 28 t, dar mai mică
de 29 t
Masa de cel puţin 29 t, dar mai mică
de 31 t
Masa de cel puţin 31 t, dar mai mică
de 33 t
Masa de cel puţin 33 t, dar mai mică
de 36 t
Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică
de 38 t
Masa de cel puţin 38 t

III Vehicule cu 2 + 3 axe
1
2

Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică
de 38 t
Masa de cel puţin 38 t, dar mai mică
de 40 t

3

Masa de cel puţin 40 t

2197

2986

1395

1937

1937

2679

2679

3963

2679

3963

794

960

960

1434

1434

2283

1434

2283

IV Vehicule cu 3 + 2 axe
1
2
3
4

Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică
de 38 t
Masa de cel puţin 38 t, dar mai mică
de 40 t
Masa de cel puţin 40 t, dar mai mică
de 44 t
Masa de cel puţin 44 t

V Vehicule cu 3 + 3 axe
1
2
3
4

Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică
de 38 t
Masa de cel puţin 38 t, dar mai mică
de 40 t
Masa de cel puţin 40 t, dar mai mică
de 44 t
Masa de cel puţin 44 t

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

Masă totală maximă autorizată
a. Până la 1 tonă, inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone
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Impozitul
(în lei/an)
9
34
52
64

Mijloace de transport pe apă
Art. 470 alin.(8)

Mijlocul de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi
uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte
scopuri
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Impozitul
(în lei/an)
21
56

3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:
a) Până la 500 CP inclusiv
b) Peste 500 CP şi până la 2.000
CP, inclusiv
c) Peste 2.000 CP şi până la 4.000
CP, inclusiv
d) Peste 4.000 CP
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000
tdw sau fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje
fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până
la 1500 t, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de
peste 1500 t şi până la 3.000 t,
inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de
peste 3.000 t

210
500
210
X
559
909
1398
2237
182
X
182
280
490

Art. 472 alin. (1)
Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi
30 septembrie, inclusiv.
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 2017 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%.
Art. 472 alin. (3)
Impozitul pe mijlocul de transport de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen
de plată.

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A
AUTORIZAŢIILOR

TAXA

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL FISCAL 2017

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
Art. 474 alin. (1)
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de
urbanism
a) până la 150 m2 inclusiv
b) între 151 şi 250 m2 inclusiv

Taxa, în lei

6
7

c) între 251 şi 500 m2 inclusiv
d) între 501 şi 750 m2 inclusiv
e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv
f) peste 1000 m2
Taxa pentru prelungirea unui certificat de
urbanism
Art. 474 alin. (3)
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

9
12
14
2
14 + 0,01 lei/m pentru fiecare m2
care depăşeşte 1000 m2
30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale.

15

Art. 474 alin. (4)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de
construire pentru o clădire rezidenţială sau
clădire-anexă

0,5% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii.

Art. 474 alin. (5)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire

1% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţie, inclusiv

pentru alte construcţii decât clădirile rezidenţiale
şi clădirile anexă

valoarea instalaţiilor aferente

Art. 474 alin. (6)
Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de
construire
Art. 474 alin. (8)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare,
totală sau parţială, a unei construcţii
Art. 474 alin. (9)
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

30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a
autorizaţiei iniţiale

0,1% din valoarea impozabilă
stabilită pentru determinarea
impozitului pe clădiri, aferentă
părţii desfiinţate

15 lei pe m2 afectat la suprafaţa
solului de foraje şi excavări

Art. 474 alin. (10)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare

3% din valoarea autorizată a
lucrărilor de organizare de şantier

pentru lucrările de organizare de şantier în
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt
incluse în altă autorizaţie de construire
Art. 474 alin. (12)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare
de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori
campinguri

2% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţie

Art. 474 alin. (13)
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

8 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă
ocupată de construcţie

Art. 474 alin. (14)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind
lucrările de racorduri şi branşamente le reţele
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

13 lei pentru fiecare racord

Art. 474 alin. (15)
9

Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatură stradală şi adresă
Art. 474 alin. (16)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
funcţionare

20

Art. 475 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător,
respectiv pentru eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol

80

Art. 475 alin. (2)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică încadrată în grupele 561 –
Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de
servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi
recreative şi distractive
Art. 475 alin. (3)

Taxa, în lei

Suprafaţa aferentă activităţii respective
a) până la 50 m2 inclusiv
b) între 51 şi 150 m2 inclusiv
c) între 151 şi 350 m2 inclusiv
d) între 351 şi 500 m2 inclusiv
e) peste 500 m2

200
500
1000
1500
4000

CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI
PUBLICITATE

Tipul taxei
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate (%
din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate

NIVELURILE PROPUSE
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3

Art. 477 alin. (5)
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate
Art. 478 alin. (2)

- lei/m2 sau fracţiune de m2 de
afişaj

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana
derulează o activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de
afişaj pentru reclamă şi publicitate

32
23

CAPITOLUL VII – IMPOZIT PE STECTACOLE
Art. 481 alin. (2)
a) 2% din suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor pentru un spectacol 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% din suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor în cazul oricărei altei manifestări
artistice decât cele enumerate la a).
CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE
Art. 484
Piete agroalimentare si targ saptamanal
Nr.crt. Denumirea taxei

Cuantum
-lei-

1
2
3

4
5
6

Taxa pentru folosirea meselor si tarabelor din
incinta pietelor
Taxa pentru ocuparea locurilor necesare vinzarii
produselor rezultate din exercitarea unor activitati
autorizate si producatori particulari pe cont propriu
Taxa pentru vinzarea de pasari si animale mici in
incinta pietelor agroalimentare
Sau:
Pui de toate categoriile
Pasari mici(gaini,rate)
Pasari mari (curci,giste)
Iepuri de casa
Ovine si caprine
Pentru societati comerciale care au ca obiect de
activitate vinzare de pasari si pui

Taxa pentru vinzarea din vehicule si autovehicule
Taxa pentru colete
Taxa pentru comercializarea produselor lactate cu
asigurarea cintarului
Sau
-lapte
-brinza –recipient mare(galeata) 10-12 l
- recipient mic(galeata) 5-6 l
- 1 kg brinza

7,5
lei/mp/zi
6 lei/mp/zi
10,5
lei/mp/zi
10,5
lei/mp/zi
1 leu/buc
1,5 leu/buc
1 leu/buc
6 lei/buc
10,5
lei/mp/zi
6 lei/mp/zi
1 leu/mp/zi
10,5
lei/mp/zi
0,1 lei/l/ zi
4 lei/zi
2 lei/zi
0,4 lei/kg

7
8

9

10
11

12

13

Taxa inchiriere cintare
- inchiriere cintare
- inchiriere greutati
Taxa pentru vanzarea de animale in tirgul de
saptamina
sau
- purcei pina la 6 saptamini (6-20 kg)
- purcei (20-40)kg
- purcei (40-80)kg
- porci peste 80 kg
Taxa pentru comercializarea materialelor de
constructii,obiectelor din lemn
(butoaie,mobilier,tocarie) > 3.5 tone
< 7.5 tone
Taxa comercializare mici
Taxa pentru vanzarea de cereale
- sac (40-50 kg)
- 1000 kg
- taxa inchiriere unitati de masurare (banite)
Taxa rezervare mese in piata agroalimentara pentru
zilele de simbata si duminica cu o reducere de
20% pentru cei care achita integral taxa de
rezervare in primul trimestru al anului astfel:
-pentru plata integrala in primul trimestru
Taxa rezervare masa piata agroalimentara pe luna

8 lei/zi
7 lei/zi
1 leu/zi
5 lei/mp/zi
1 leu/buc
2 lei/buc
4 lei/buc
5 lei/buc

20 lei/zi
40 lei/zi
3 lei/mp/zi
0,8 lei/buc.
18 lei/ tona
7 lei/buc
500 lei/an
sau
400 lei/an
100 lei

14

Taxa pentru inchirierea prin licitatie publica a
cladirilor,terenurilor sau meselor din piata
agroalimentara:
-taxa de participare la licitatie
-taxa de garantie pentru participare la licitatie

15

Taxa speciala ocazionala pentru festivaluri si
balciul anual

35 lei
80 lei

8

CIMITIRUL MONESCU
PENTRU ANUL 2017
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6

Denumirea taxei
Concesionare loc de veci pe o perioada de
25 ani
Concesionare loc de veci pe o perioada de
15 ani
Concesionare loc de veci pe o perioada de 7
ani
Concesionare nise pe o perioada de 25 ani
Prelungire concesiune loc de veci pe o
perioada de 25 ani
Prelungire concesiune loc de veci pe o

Cuantum
- lei 300 lei
200 lei
100 lei
100 lei
300 lei
200 lei

9

perioada de 15 ani
Taxa intretinere cimitir
Intocmire adeverinta de
deshumare,autorizatie de construire,acte de
concesiune,etc.
Taxa autorizatie construire

10
11
12
13

Inchiriere unelte
Inchiriere roaba
Inchiriere barne si fringhii
Taxa acces auto in cimitir

7
8

Taxa
Taxă iluminat public
Taxă salubrizare

1 leu/mp/an
12 lei
1% din
valoarea
constructiei
1 leu/ora
1 leu/ora
4 lei/ora
7 lei
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12 lei/an
12 lei/an

NOTĂ: Taxa iluminat public şi taxa salubrizare se datorează de către persoanele
fizice şi juridice care deţin clădiri în proprietate şi se achită la aceleaşi termene ca şi în
cazul impozitului/taxei pe clădiri.
Taxă înfrumuseţare cadru public urban

1 leu/m2 suprafaţă desfăşurată

NOTĂ: Taxa de înfrumuseţare cadru public urban se datorează de către persoanele
fizice şi juridice care realizează construcţii pe raza oraşului Balş şi se va folosi pentru
amenajare şi întreţinere spaţii verzi, plantare arbori şi arbuşti ornamentali, realizare
de mobilier urban, refaceri alei carosabile şi pietonale.

Taxa se achită odată cu achitarea taxei de eliberare a autorizaţiei de construire.

Taxele pentru activitatea de taximetrie sunt urmatoarele:
- eliberare sau vizare autorizatie de transport taxi: 600 lei/5 ani
- eliberare sau vizare autorizatie taxi/ copie conforma: 120 lei/an/vehicul;
- acces in locurile de stationare ale taxiurilor: 65 lei/an/vehicul:
- eliberare ecusoane taxi: 40 lei/an/vehicul:
- eliberare duplicat autorizatie ocazionata de pierderea,sustragerea sau deteriorarea celei elibera te anterior: tarif
initial:
- modificarea autorizatiei (date de identificare, denumire, sediu): 50% din tariful initial
- Taxa pentru abonament parcare de resedinta este de 100 lei/an.
- Taxele pentru eliberarea permiselor de libera trecere pentru circulatia pe strazile din orasul Bals sunt
urmatoarele:
Perioada si programul

Categoria

Valoarea tarifului

(tonajul)
ANUAL

Intre 3,5-7,0 tone

500 lei

program de noapte

Intre 7,0-16,0 tone

1.000 lei

Peste 16,0 tone

1.500 lei

Intre 3,5-7,0 tone

1.000 lei

ANUAL

program de zi

Intre 7,0-16,0 tone

1.500 lei

Peste 16,0 tone

2.000 lei

LUNAR

Intre 3,5-7,0 tone

100 lei

program de noapte

Intre 7,0-16,0 tone

200 lei

Peste 16,0 tone

300 lei

LUNAR

Intre 3,5-7,0 tone

200 lei

program de zi

Intre 7,0-16,0 tone

300 lei

Peste 16,0 tone

400 lei

Intre 3,5-7,0 tone

25 lei

Intre 7,0-16,0 tone

35 lei

Peste 16,0 tone

50 lei

ZILNICE

1.Programul de zi va fi intre orele 6:00-21:00
2.Programul de noapte va fi intre orele 21:00-6:00
Taxa pentru masurarea terenurilor agricole situate in
intravilanul si extravilanul orasului Bals
-pana la 1 ha
- peste 1 ha

23lei/ha
23+5 lei pt.fiecare ha care
depaseste 1ha

NOTĂ: Taxa se achita anticipat la data cererii solicitantului.

Taxă pentru folosirea pasunilor proprietate a orasului
Bals in perioada 1 mai -15 nov.
-bovine si cabaline sub 1 an
-bovine si cabaline intre 1-2 ani
-bovine si cabaline peste 2 ani
-ovine si caprine sub 1 an
-ovine si caprine peste 1 an

7 lei/animal
9 lei/animal
17 lei/animal
2 lei/animal
6 lei/animal

NOTĂ: Taxa se achita anticipat la data cererii solicitantului.
Taxa pentru insamantare artificial

12 lei/animal

NOTĂ: Taxa se achita anticipat la data cererii solicitantului.
Taxa pentru eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor ,pe cap de animal
-pentru animale sub 2 ani

2 lei/animal

-pentru animale peste 2 ani

3 lei/animal

NOTĂ: Taxa se achita anticipat la data cererii solicitantului.
Taxa certificarea(transcriere) transmisiunii proprietatii asupra animalelor pe cap de
animal,in bilete de proprietate
-pentru animale sub 2 ani
2 lei/animal
-pentru animale peste 2 ani
NOTĂ: Taxa se achita anticipat la data cererii solicitantului.

5 lei/animal

Taxa inregistrare contract arenda

12 lei/contract

NOTĂ: Taxa se achita anticipat la data cererii solicitantului.

CAPITOLUL IX – TAXE LOCALE
Art. 486

Taxa
1. Taxa eliberare, în regim de urgenţă, documente
pentru persoane fizice
2. Taxa eliberare, în regim de urgenţă, documente
pentru persoane juridice
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- lei 10 lei
20 lei

NOTĂ: Taxele eliberare documente, în regim de urgenţă, se datorează de către
persoanele fizice şi juridice dacă se solicită eliberarea documentelor în aceeaşi zi.
3. Taxă eliberare copii după documente fiscale şi
orice alte documente din dosarele existente în arhivă

2 lei/pag

NOTĂ: Taxa eliberare copii după documente fiscale şi orice alte documente din
dosarele existente în arhivă se datorează de către persoanele fizice şi juridice care
solicită eliberarea copiilor şi se achită odată cu depunerea cererii.

4. Taxă înregistrare vehicule cu masa totală maximă
autorizată de până la 3500 kg
5. Taxă înregistrare vehicule cu masa totală maximă
autorizată mai mare de 3500 kg
6. Taxă certificat de înregistrare vehicule
7. Taxă eliberare plăcuţe vehicule înregistrate
a) mopede, cvadricicluri, căruţe
b) tractoare agricole sau forestiere şi altele

60
145
30
40
100

NOTĂ: Taxa de înregistrare vehicule, taxa certificat de înregistrare vehicule şi taxa
eliberare plăcuţe vehicule înregistrate se datorează de către persoanele fizice şi
juridice care solicită înregistrarea vehiculelor şi se achită odată cu depunerea cererii.
8. Taxă pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ pe
cale administrativă

500

NOTĂ: Taxa pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă se achită
odată cu depunerea actelor.
9. Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,
deţinute de consiliile locale

32

NOTĂ: Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe
alte asemenea planuri se achită odată cu depunerea cererii.
10. Taxă certificat de atestare fiscală

2

NOTĂ: Taxa certificat de atestare fiscală se achită odată cu depunerea cererii
11. Taxă cununii
a) taxă oficiere cununii în zilele de sâmbătă, duminică
120
şi sărbători legale
b) taxă oficiere cununii în cursul săptămânii (luni –
60
vineri)
NOTĂ: Taxa cununii se achită odată cu depunerea actelor de căsătorie.

T A R I F ELE
DE BAZĂ LA CHIRIILE PE M.P. PENTRU SPAŢIILE
DIN FONDUL LOCATIV DE STAT,
CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT CASĂ DE LOCUIT
ŞI PENTRU TERENURILE DIN DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT AL ORAŞULUI BALŞ
PENTRU ANUL 2017
===========================================================================
Nr. MODUL DE FOLOSIRE
Tarif - lei/mp/lună
crt.
ZONA I
ZONA II
__________________________________________________________________________________
0
1
2
3
__________________________________________________________________________________
A. SUPRAFEŢE LOCATIVE:
1. Suprafaţa locativă folosită pentru:
a) - comercializare produse alimentare,

metalo-tehnice, magazine generale,
cantine;

5

4,5

b) - comercializare alte produse, florării,

plante medicinale, librării,papetării ;
c) - alimentaţie publică,inclusiv cofetării;
d) - comercializare produse electronice,
bijuterii, parfumerii, consignaţii şi
baruri de noapte;

6,9
8,6
8,3

5,7
7,1
7,1

_____________________________________________________________________________________
2. Suprafeţe locative folosite pentru activităţi
non-profit, desfăşurate de societăţile
handicapaţilor fizic sau de membrii acestora
1,9
1,9
_____________________________________________________________________________________
3. Suprafeţe locative folosite pentru activităţi
de producţie (laboratoare, carmangerii,
gogoşerii), ateliere de producţie şi
prestări servicii;
6,9
5,7
_____________________________________________________________________________________
4.Suprafeţe locative folosite pentru activităţi
social-culturale, sănătate, învăţământ,
cultură, sport şi asistenţă socială
2,9
2,7
_____________________________________________________________________________________
5.Spaţii din fondul locativ de stat, în care îşi
desfăşoară activitatea formaţiile laboratoarelor de profil şi analize medicale
3,5
3,2
_____________________________________________________________________________________
6.Spaţii din fondul locativ de stat, în care îşi
desfăşoară activitatea:
a) - cabinete de medicină generale şi

cabinete de stomatologie
3,5
3,5
b) - unităţi de asistenţă sanitar-veterinară
2,1
2,1
_____________________________________________________________________________________
7. Spaţii din fondul locativ de stat folosite de
biblioteci şi muzee
2,4
2,4
_____________________________________________________________________________________
8. Spaţii folosite pentru Uniunea Artiştilor
Plastici
2,5
2,5
_____________________________________________________________________________________
9 .Spaţii în care îşi desfăşoară activitatea
Filiala Judeţeană de Cruce Roşie, grădiniţele de copii subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale
2,2
2,2
_____________________________________________________________________________________
10. Spaţii în care îşi desfăşoară activitatea
asociaţiile de proprietari
2,2
2,2
_____________________________________________________________________________________
11.Spaţii utilizate ca depozite pentru
comerţul En-gross
20
20
_____________________________________________________________________________________
12. Spaţii din fondul locativ de stat
folosite pentru sedii şi birouri administrative:
a) - instituţii bugetare, ligi, fundaţii, asociaţii
şi alte organizaţii non-profit
1,9
1,9
b) - societăţi comerciale şi regii autonome
2,5
2,5
c) - activităţi bancare, cabinete notariale
şi birouri de avocaţi
6,9
6,9
d) - case de schimb valutar şi case
de amanet
6,9
6,9

e) - sedii de partide

1,9
1,9
__________________________________________________________________________________________
Pentru suprafeţele utilizate ca magazii, anexe la spaţiile închiriate şi prestări servicii, tarifele se reduc cu
20%.
B. TERENURI

Pentru terenuri din domeniul privat, închiriate pentru garaje, chiria va fi de 0,22 lei/mp/zi.
Pentru terenuri din domeniul privat, care vor avea altă destinaţie decât cea de gara je, chiria va fi de 0,30
lei/mp/zi.
Pentru terenuri din domeniul privat care vor avea destinaţia de căi de acces în spaţii comerciale, farmacii şi
alte spaţii, chiria va fi de 0,18 lei/mp/zi.
Pentru
terenuri
din
domeniul
public
,
chiria
va
fi
de
0,60
lei/mp/zi
=================================================== ===============================
C.SUPRAFETE TEREN INCHIRIATE OCAZIONAL - 5 lei/mp./zi

Înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor supuse înregistrării se efectuează în conformitate cu
procedura stabilită prin prezenta hotărâre.
PROCEDURA PRIVIND ÎNREGISTRAREA, EVIDENŢA ŞI RADIEREA VEHICULELOR
CARE SUNT SUPUSE ÎNREGISTRĂRII
Art. 1. Prevederile prezentei proceduri stabilesc modalitatea de înregistrare a vehiculelor care nu se supun
înmatriculării, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi evidenţa şi radierea acestora.

Art. 2. Pentru a circula pe drumurile publice din oraşul Balş, vehiculele pentru care nu există obligaţia
înmatriculării, trebuie să fie în bună stare de funcţionare şi să îndeplinească condiţiile tehnice minime stabilite în
cartea tehnică de exploatare sau în fişa tehnică a vehiculului completată de solicitant pe proprie răspundere.
Art. 3. Deţinătorii vehiculelor menţionate la art. 1, persoane fizice şi/sau juridice, cu domiciliul, sediul sau punctul
de lucru, după caz, în oraşul Balş, sunt obligaţi să le înregistreze în termen de 30 de zile de la dobândire, înainte de
a le pune în circulaţie şi să solicite radierea lor din evidenţă, potrivit prezentei proceduri.
Art. 4. Persoana fizică sau juridică care deţine vehicule supuse înregistrării şi care îşi stabilesc domiciliul, sediul
sau punctul de lucru, după caz, în oraşul Balş este obligată să le înregistreze în termen de 30 de zil e de la data
stabilirii domiciliului/sediului/punctului de lucru în oraşul Balş şi datorează taxa începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor.
Art. 5. Deţinătorii de vehicule înregistrate au obligaţia să monteze pe acestea una sau două plăcuţe, după c az, cu
numărul de înregistrare.
Art. 6. Autoritatea competentă pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza oraşului Balş, care
nu se supun înmatriculării este Primăria oraşului Balş, prin Biroul Impozite şi Taxe Locale.
Art. 7. Înregistrarea vehiculului se face pe baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) actul de proprietate al vehiculului;
c) actul de identitate sau certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul registrului Comerţului;
d) cartea de identitate a vehiculului, după caz;
e) fişa tehnică a vehiculului.
Art. 8. Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de înregistrare, a cărui contravaloare se achită
odată cu efectuarea înregistrării.

Art. 9. La înregistrare, vehiculului i se atribuie un număr de înregistrare şi una sau două plăcuţe, după caz, cu
numărul de înregistrare, a căror contravaloare se achită odată cu efectuarea înregistrării.
Art. 10. Plăcuţele cu numărul de înregistrare trebuie să aibă fondul de culoare galbenă, iar li terele şi cifrele de
culoare neagră. Numărul de înregistrare a vehiculelor se compune din denumirea oraşului, denumirea abreviată a
judeţului, scrise cu litere cu caractere latine, majuscule, precum şi dintr -un număr de ordine format din cifre arabe.
Art. 11. În cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar ori la vehicul, înscrise în certificatul de
înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autorităţii emitente eliberarea unui nou certificat de
înregistrare, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit această modificare.
Art. 12. Radierea vehiculelor prevăzute la art. 1. se face de către Primăria oraşului Balş, prin Biroul Impozite şi
Taxe Locale, la cererea proprietarului sau mandatarului acestuia, în următoa rele cazuri:
a) proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrării vehiculului;
b) la trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, în condiţiile legii;
c) la schimbarea domiciliului/sediului proprietarului;
d) la scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv;
e) vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiază în baza hotărârii instanţei de
judecată, conform legii.
Art. 13. Radierea vehiculelor prevăzute la art. 1. se face pe baza următoarelor d ocumente:
a) cererea solicitantului;
b) actul de identitate al solicitantului persoană fizică, respectiv certificatul de înmatriculare al persoanei juridice, în
original şi copie;
c) actul de proprietate al vehiculului, în original şi copie;
d) certificatul de înregistrare al vehiculului, în original.
Art. 14. Radierea se face prin retragerea certificatului de înregistrare şi a plăcuţei/plăcuţelor cu numărul de
înregistrare.

Art. 15. Proprietarul vehiculului, persoană fizică sau juridică, cu do miciliul/sediul în oraşul Balş, este obligat :
a) să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înregistrare, în cel mult 48 de ore
de la constatare;
b) să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat/pierdut/distrus;
c) să depună imediat, la autoritatea emitentă, originalul certificatului de înregistrare, dacă după obţinerea
duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.
Art. 16. Nerespectarea prevederilor prezentei Proceduri, şi anume:
- nedeclararea la autoritatea competentă, în termen de 30 de zile de la dobândire a vehiculului supus înregistrării;
- nedeclararea autorităţii emitente a pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înregistrare, în cel mult 48 de
ore de la constatare;
- nesolicitarea, în termen de 30 de zile a eliberării unui nou certificat, în cazul schimbării oricăror date referitoare la
proprietar ori vehicul, înscrise în certificatul de înregistrare,
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă între 70 şi 279 lei.
Art. 17. Contravenţiile prevăzute la art. 16. li se aplică prevederile OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor în privinţa posibilităţii achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute.
Art. 18. Înregistrarea unui vehicul se anulează în cazul în care această operaţiune s-a făcut cu încălcarea normelor
legale sau prin mijloace frauduloase.

CAPITOLUL XII – SANCŢIUNI

Temei legal

Contravenţia

NIVELURILE PROPUSE
PENTRU ANUL FISCAL

2017
- depunerea peste termen a declaraţiei de impunere în cazul
dobândirii sau construirii unei clădiri, extinderii, îmbunătăţirii,
desfiinţării totale sau parţiale a unei clădiri sau al altor modificări
aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau
parţială a folosinţei unei clădiri, precum şi în cazul reevaluării
unei clădiri, care determină creşterea sau diminuarea impozitului,
în cazul finalizării contractului de leasing sau a încheierii
procesului-verbal de predare a clădirii sau a altor documente
similare care atestă intrarea clădirii în posesia locatorului ca
urmare a rezilierii contractului de leasing, în cazul unui contract
prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare
Art. 493 alin. (2) ori folosinţă a unei clădiri şi în cazul când se modifică taxa pe
litera a) din Codul clădire;
fiscal
- depunerea peste termen a declaraţiei de impunere în cazul
dobândirii unui teren, modificării categoriei de folosinţă a
terenului, în cazul finalizării contractului de leasing sau a
încheierii procesului-verbal de predare a terenului sau a altor
documente similare care atestă intrarea terenului în posesia
locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing, în cazul
unui contract prin care se acordă dreptul de concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă a unui teren şi în cazul când
se modifică taxa pe teren;
- depunerea peste termen a declaraţiei de impunere în cazul
înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport, a radierii

Persoane fizice:
între 70 lei - 279 lei
Persoane juridice:
între 280 lei – 1116 lei

din circulaţie a unui mijloc de transport, a oricărei situaţii care
conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport,
inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru,
în cazul încheierii procesului-verbal de predare-primire a
mijlocului de transport sau a altor documente similare care atestă
intrarea mijlocului de transport în posesia locatarului ca urmare a
unui contract de leasing, în cazul încheierii procesului-verbal de
predare-primire a mijlocului de transport sau a altor documente
similare care atestă intrarea mijlocului de transport în posesia
locatorului ca urmare a încetării unui contract de leasing;
- depunerea peste termen a declaraţiei privind valoarea lucrărilor
de construcţie la finalizarea lucrărilor de construcţie;
- depunerea peste termen a declaraţiei privind suprafaţa efectiv
afectată de foraje sau excavări;
- depunerea peste termen a declaraţiei de impunere pentru afişaj
în scop de reclamă şi publicitate, în cazul amplasării structurii de
afişaj;
- depunerea peste termen a declaraţiei de impunere privind
impozitul pe spectacole.
Art. 493 alin. (2)
litera b) din
Codul fiscal

- nedepunerea declaraţiei de impunere în cazul dobândirii sau
construirii unei clădiri, extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării totale
sau parţiale a unei clădiri sau al altor modificări aduse unei
clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a

Persoane fizice:
între 279 lei - 696 lei
Persoane juridice:
între 1116 lei – 2784 lei

folosinţei unei clădiri, precum şi în cazul reevaluării unei clădiri,
care determină creşterea sau diminuarea impozitului, în cazul
finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesuluiverbal de predare a clădirii sau a altor documente similare care
atestă intrarea clădirii în posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de leasing, în cazul unui contract prin care se acordă
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă a unei
clădiri şi în cazul când se modifică taxa pe clădire;
- nedepunerea declaraţiei de impunere în cazul dobândirii unui
teren, modificării categoriei de folosinţă a terenului, în cazul
finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesuluiverbal de predare a terenului sau a altor documente similare care
atestă intrarea terenului în posesia locatorului ca urmare a
rezilierii contractului de leasing, în cazul unui contract prin care
se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori
folosinţă a unui teren şi în cazul când se modifică taxa pe teren;
- nedepunerea declaraţiei de impunere în cazul înmatriculării sau
înregistrării unui mijloc de transport, a radierii din circulaţie a
unui mijloc de transport, a oricărei situaţii care conduce la
modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv
schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, în cazul
încheierii procesului-verbal de predare-primire a mijlocului de
transport sau a altor documente similare care atestă intrarea
mijlocului de transport în posesia locatarului ca urmare a unui
contract de leasing, în cazul încheierii procesului-verbal de
predare-primire a mijlocului de transport sau a altor documente
similare care atestă intrarea mijlocului de transport în posesia

locatorului ca urmare a încetării unui contract de leasing;
- nedepunerea declaraţiei privind valoarea lucrărilor de
construcţie la finalizarea lucrărilor de construcţie;
- nedepunerea declaraţiei privind suprafaţa efectiv afectată de
foraje sau excavări;
- nedepunerea declaraţiei de impunere pentru afişaj în scop de
reclamă şi publicitate, în cazul amplasării structurii de afişaj;
- nedepunerea declaraţiei de impunere privind impozitul pe
spectacole.

Art. 493 alin. (4)
din Codul fiscal

Încălcarea normelor tehnice privind tipizarea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a
biletelor de intrare la spectacole

- Nerespectarea de către contribuabil/plătitor, precum şi de
persoanele cu care acesta are sau a avut raporturi economice sau
Art. 336 alin. (1)
juridice a obligaţiei de a pune la dispoziţia organului fiscal
litera c) din Codul
registre, evidenţe, documente de afaceri şi orice alte înscrisuri la
de procedură
locul indicat de organul fiscal potrivit art. 64 din Codul de
fiscală
procedură fiscală.
- Nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a

Persoane fizice:
între 325 lei - 1578 lei
Persoane juridice:
între 1300 lei – 6312 lei
Persoane fizice şi persoane
juridice altele decât cele încadrate
în categoria contribuabililor
mijlocii şi mari:
între 6000 lei - 8000 lei
Persoane juridice încadrate în
categoria contribuabililor mijlocii
şi mari:

permite persoanelor împuternicite de organul fiscal pentru a
efectua o constatare la faţa locului, precum şi experţilor folosiţi
pentru această acţiune intrarea acestora pe terenuri, în încăperi şi
în orice alte incinte, în măsura în care acest lucru este necesar
pentru a face constatări de interes fiscal, potrivit art. 65 alin. (3)
din Codul de procedură

Art. 336 alin. (1)
litera d) din
Codul de
procedură fiscală

- Nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a da,
la finalizarea inspecţiei fiscale, o declaraţie scrisă, pe propria
răspundere, din care să rezulte că au fost puse la dispoziţie toate
documentele şi informaţiile solicitate pentru inspecţia fiscală şi că
au fost restituite toate documentele solicitate şi puse la dispoziţie
de către contribuabil/plătitor, potrivit prevederilor art. 118 alin.
(7) din Codul de procedură fiscală.

Art. 336 alin. (1)
litera f) din Codul
de procedură
fiscală

- Nerespectarea de către contribuabil/plătitor a obligaţiei de a
păstra, precum şi a obligaţiei de a prezenta organului fiscal, a
datelor arhivate în format electronic şi a aplicaţiilor informatice
cu ajutorul cărora le-a generat, potrivit art. 109 alin (4) din Codul
de procedură fiscală.

Art. 336 alin. (1)

- Neîndeplinirea măsurilor prevăzute în actul întocmit cu ocazia

între 25000 lei – 27000 lei

Persoane fizice şi persoane
juridice altele decât cele încadrate
în categoria contribuabililor
mijlocii şi mari:
între 1000 lei - 1500 lei
Persoane juridice încadrate în
categoria contribuabililor mijlocii
şi mari:
între 5000 lei – 7000 lei
Persoane fizice şi persoane
juridice altele decât cele încadrate
în categoria contribuabililor
mijlocii şi mari:
între 2000 lei - 3500 lei
Persoane juridice încadrate în
categoria contribuabililor mijlocii
şi mari:
între 12000 lei – 14000 lei
Persoane fizice şi persoane

litera g) din
Codul de
procedură fiscală

inspecţiei fiscale, în termenele şi condiţiile stabilite de organul de
inspecţie fiscală, potrivit art. 118 alin. (8) din Codul de procedură
fiscală.

juridice altele decât cele încadrate
în categoria contribuabililor
mijlocii şi mari:
între 2000 lei - 3500 lei
Persoane juridice încadrate în
categoria contribuabililor mijlocii
şi mari:
între 12000 lei – 14000 lei

Art. 336 alin. (1)
litera k) din
Codul de
procedură fiscală

- Nerespectarea obligaţiilor ce-i revin terţului poprit, şi anume:
a) după înfiinţarea popririi, să plătească, de îndată sau după
data la care creanţa devine exigibilă, organului fiscal suma
reţinută şi cuvenită, în contul indicat de organul de
executare silită;
b) să indisponibilizeze bunurile mobile necorporale poprite,
înştiinţând despre aceasta organul de executare silită;
c) în cazul înfiinţării popririi asiguratorii, cu excepţia popririi
asiguratorii asupra sumelor din conturile bancare, să
vireze, de îndată sau după data la care creanţa devine
exigibilă, organului fiscal suma indicată, în contul de
garanţii menţionat de organul de executare silită;
d) în cazul în care, la data comunicării adresei de înfiinţare a
popririi, terţul poprit nu datorează vreo sumă debitorului
urmărit sau nu va datora în viitor asemenea sume în
temeiul unor raporturi juridice existente, înştiinţează
despre acest fapt organul de executare silită în termen de 5
zile de la primirea adresei de înfiinţare a popririi;

Persoane fizice şi persoane
juridice altele decât cele încadrate
în categoria contribuabililor
mijlocii şi mari:
între 500 lei - 1000 lei
Persoane juridice încadrate în
categoria contribuabililor mijlocii
şi mari:
între 1000 lei – 5000 lei

e) în cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de
mai mulţi creditori, terţul poprit anunţă în scris despre
aceasta pe creditori şi procedează la distribuirea sumelor
potrivit ordinii de preferinţă prevăzute la art. 258 din
Codul de procedură fiscală.

- Neîndeplinirea în termen de 10 zile de către Biroul de carte
Art. 336 alin. (1)
funciară a obligaţiei de a comunica organului fiscal de executare
litera l) din Codul
silită, la cererea acestuia, celelalte drepturi reale şi sarcini care
de procedură
grevează imobilul urmărit, precum şi titularii acestora potrivit art.
fiscală
242 alin. (9) din Codul de procedură fiscală.

Art. 336 alin. (1)
litera m) din
Codul de
procedură fiscală

Refuzul debitorului supus executării silite de a preda bunurile
organului de executare silită spre a fi sechestrate sau de a le pune
la dispoziţie acestuia pentru a fi identificate şi evaluate.

Art. 336 alin. (1)
litera n) din

Refuzul contribuabilului/plătitorului de a prezenta organului
fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor,

Persoane fizice şi persoane
juridice altele decât cele încadrate
în categoria contribuabililor
mijlocii şi mari:
între 500 lei - 1000 lei
Persoane juridice încadrate în
categoria contribuabililor mijlocii
şi mari:
între 1000 lei – 5000 lei
Persoane fizice şi persoane
juridice altele decât cele încadrate
în categoria contribuabililor
mijlocii şi mari:
între 500 lei - 1000 lei
Persoane juridice încadrate în
categoria contribuabililor mijlocii
şi mari:
între 1000 lei – 5000 lei
Persoane fizice şi persoane
juridice altele decât cele încadrate

Codul de
procedură fiscală

contribuţiilor sociale, în vederea stabilirii realităţii declaraţie i
fiscale.

Art. 336 alin. (1)
litera o) din
Codul de
procedură fiscală

Nereţinerea, potrivit legii, de către plătitorii obligaţiilor fiscale, a
sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă.

Art. 336 alin. (1)
litera p) din
Codul de
procedură fiscală

Reţinerea şi nevărsarea în totalitate, de către plătitorii obligaţiilor
fiscale, a sumelor reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere
la sursă.

în categoria contribuabililor
mijlocii şi mari:
între 2000 lei - 5000 lei
Persoane juridice încadrate în
categoria contribuabililor mijlocii
şi mari:
între 4000 lei – 10000 lei
Persoane fizice şi persoane
juridice altele decât cele încadrate
în categoria contribuabililor
mijlocii şi mari:
între 1000 lei - 1500 lei
Persoane juridice încadrate în
categoria contribuabililor mijlocii
şi mari:
între 4000 lei – 6000 lei
Persoane fizice şi persoane
juridice altele decât cele încadrate
în categoria contribuabililor
mijlocii şi mari:
între 1000 lei - 1500 lei
Persoane juridice încadrate în
categoria contribuabililor mijlocii
şi mari:
între 4000 lei – 6000 lei

Nerespectarea de către contribuabil/plătitor sau persoana
Art. 336 alin. (1) împuternicită de acesta, precum şi nerespectarea de către
litera r) din Codul persoanele cu care contribuabilul/plătitorul are sau a avut
raporturi economice sau juridice, a obligaţiei de a furniza
de procedură
organului fiscal informaţiile necesare stării de fapt fiscale potrivit
fiscală
art. 58 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.

Nerespectarea de către instituţia solicitantă a obligaţiei de a iniţia
Art. 336 alin. (1)
hotărârea de constituire a dreptului de administrare, în cazul în
litera t) din Codul
care instituţia a solicitat preluarea în administrare a unui bun
de procedură
trecut în proprietatea publică, potrivit art. 263 alin. (4) din Codul
fiscală
de procedură fiscală.

Persoane fizice şi persoane
juridice altele decât cele încadrate
în categoria contribuabililor
mijlocii şi mari:
între 2000 lei - 5000 lei
Persoane juridice încadrate în
categoria contribuabililor mijlocii
şi mari:
între 4000 lei – 10000 lei
Persoane fizice şi persoane
juridice
între 1000 lei – 5000 lei

În cazul asocierilor şi al altor entităţi fără personalitate juridică, contravenţiile prevăzute la art. 336 alin. (1) se
sancţionează cu amenda prevăzută pentru persoanele fizice, potrivit art. 336 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele fiscale competente, cu excepţia contravenţiei
prevăzute la art. 336 alin. (1) litera t) din Codul de procedură fiscală, pentru care constatarea contravenţiei şi aplicarea
sancţiunii se face de persoanele stabilite prin hotărâre a autorităţii deliberative.

II.

LEGEA NR. 117/1999, privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare

Extras din norma juridică
1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte
autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor,
sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a
oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor
acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare
2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de
animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
4. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate
medicale folosite în justiţie
5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
6. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a
sexului
7. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
8. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de
stare civilă întocmite de autorităţile străine
9. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă
10. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse
sau deteriorate

NIVELURILE
PROPUSE
PENTRU ANUL FISCAL
2017
Taxa, în lei
2
X
2
2
X
2
5
2
2
15
2
2
2
2

11. Acte de identitate:
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români,
eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi
pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind
schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români
b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale
persoanelor fără cetăţenie
12. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
13. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit
14. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de
autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi
subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile şi
subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi Tv
15. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere,
pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost
respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de
conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de
autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E
16. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg
inclusiv
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de
3500 kg
17. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
neînmatriculate permanent sau temporar
18. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

X
5
6
3
2
X
6
28

84
X
60
145
9
414

19. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date
din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul naţional de
evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele
judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi
certificatelor de înmatriculare
20. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza
Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere

5

15

