
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCĂU 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,  
precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2017 

 
Consiliul local al comunei Tarcău, judeţul Neamţ; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

 art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, 
republicată; 

 art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 
 art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
 art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației publice locale 

nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
 art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. (2) 
și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu completările ulterioare; 

 Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare; 
 art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
 Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 
 art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

 art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea serviciilor 
comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea serviciului de 
salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată; 

 art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de 
piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 
39/2002;  

 art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 

 Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul 
comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației 
publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr. 
734/480/1003/3727/2015; 
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luând act de:  
a) Expunerea de motive a primarului comunei  Tarcau; 
b) Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei  Tarcau; 
c) Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Tarcau 
luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să 

instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea 
activităților stabilite în competența acestor autorități, 

ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2017 
în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale 
specifice zonei, pe de altă parte, 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

 
 

HOT Ă R Ă Ş T E :  
 
 

Art. 1 (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, pentru anul 2017, se stabilesc 
potrivit prezentei hotărâri. 
(2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, 
taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de 
către Consiliul Local al Comunei Tarcau, sunt prevăzute în anexa, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2 (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt 
creanţe fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 
septembrie inclusiv. 
(2) Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin 
care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, şi se plăteşte 
lunar, până la data de 25 ale lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate 
a contractului. 
(3) Pentru neplata la termenele enunţate la alin. (1) şi (2), contribuabilii datorează majorări 
de întârziere de 1%, pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat 
următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

Art. 3 Impozitul anual pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat bugetului local de către 
contribuabilii persoane fizice şi/sau juridice, în cuantum de până la 50 de lei inclusiv, 
fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

Art. 4 Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte pentru contribuabilii persoane fizice, după cum 
urmează: 
 în cazul impozitului pe clădiri la 10 %; 
 în cazul impozitului pe teren la 10 %; 
 în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10 %. 

Art. 5 Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte, pentru contribuabilii persoane juridice, după 
cum urmează: 
 în cazul impozitului pe clădiri la 10 %; 
 în cazul impozitului pe teren la 10 %; 
 în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10  %. 
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Art. 6. Pentru anul fiscal 2017 nu se stabilesc cote adiţionale în baza art. 489 din Legea                            
nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 

Art. 7 Creanţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 30 lei, 
inclusiv, se anulează, conform art. 266 alin. (5) din Legea 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de 
către debitori. 

Art. 8 Se aprobă plafonul obligaţiilor fiscale restante, datorate de către debitorii persoane fizice şi 
juridice, ce vor fi menţionaţi în lista ce se va publica trimestrial, până în ultima zi a primei 
luni din trimestrul următor celui de raportare, conform prevederilor art. 162 alin. 2 lit. b) din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, astfel: 
 pentru persoane fizice  – 1000 lei; 
 pentru persoane juridice  – 1500 lei.  

Art. 9 Hotărârea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2017 şi este aplicabilă în anul fiscal 2017. 
Art. 10Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Tarcau, 

prin aparatul său de specialitate.  
Art. 11Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tarcau în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei Tarcau și prefectului județului Neamt și se aduce la 
cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul accesibil publicului, precum și pe 
pagina de internet  www.tarcau.ro. 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
MIRCEA MĂCIUCĂ  

      
 

Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                   secretar comună Gheorghe Juncu 
 
 
 
Nr. 68 din 21 decembrie 2016 
 

Număr consilieri locali în funcţie  13 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Tarcău  
cu un număr de 12 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 12 consilieri prezenţi 
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T A B L O U L 

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

în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 
aferente anului 2017  

 
I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite și taxe locale 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 
Art. 457 alin. (1) COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2017 
0,08% - 0,2% 0,1 % 

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

Tipul clădirii 
 

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

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 
Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 
încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, 

electricitate sau 
încălzire 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, 

electricitate sau 
încălzire 

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

 
1.000 

 
600 

 
1.000 

 
600 

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

 
300 

 
200 

 
300 

 
200 

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

 
200 

 
175 

 
200 

 
175 

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

 
125 

 
75 

 
125 

 
75 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017 
Art. 458 alin. (1)                                    0,2% - 1,3% 1% 
Art. 460 alin. (1)                                    0,08% - 0,2% 0,1% 
Art. 460 alin. (2)                                    0,2% - 1,3% 1% 
Art. 462 alin. (2)                                    0% - 10% 10% 

ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 68  decembrie 2016 



 
 
 
 

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

Zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017 
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

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

A 8.282 - 
20.706 

6.878 -
17.194 

6.042 -
15.106 

5.236 -
13.090 

711 -
1.788 

569 -
1.422 - - - - 1500 1000 

B 6.878 - 
17.194 

5.199 -
12.998 

4.215 -
10.538 

3.558 -
8.894 

569 -
1.422 

427 -
1.068 - - - - - 800 

C 5.199 -
12.998 

3.558 -
8.894 

2.668-
6.670 

1.690 -
4.226 

427 -
1.068 

284 - 
710 - - - - - 500 

D 3.558 -
8.894 

1.690 -
4.226 

1.410-
3.526 

984 -
2.439 

278 -  
696 

142 - 
 356  - - - - - 300 

 Art. 465 alin. (4)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 
Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 28 21 19 15 
2 Pășune 21 19 15 13 21 19 15 13 
3 Fâneață 21 19 15 13 21 19 15 13 
4 Vie 46 35 28 19 46 35 28 19 
5 Livadă 53 46 35 28 53 46 35 28 
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetație forestieră 28 21 19 15 28 21 19 15 

7 Teren cu ape 15 13 8 0 15 13 8 0 
8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

Categoria de folosință 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 

FISCAL  
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2017 
1 Teren cu construcții 22 - 31 31 
2 Teren arabil 42 - 50 50 
3 Pășune 20 - 28 28 
4 Fâneață 20 - 28 28 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 - 55 55 

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

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

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

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

Art. 467 alin. (2)                                    
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2017 
0% - 10% 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Art. 470 alin. (2)       

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE   
STABILITE PRIN CODUL FISCAL  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL  

PENTRU ANUL 2017 
Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 

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

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 8 8 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 
1.600 cm3 9 9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 
inclusiv 18 18 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 
inclusiv 72 72 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 
inclusiv 144 144 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 290 
7 Autobuze, autocare, microbuze 24 24 
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 30 30 
9 Tractoare înmatriculate 18 18 

II. Vehicule înregistrate 
 NIVELURILE   

STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL  
PENTRU ANUL 2017 

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

 * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta 

Art. 470 alin. (3) COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2017 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017 
50% - 100% 50% 

 
 
 



 
Art. 470 alin. (5)       
 

 
Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2017 

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

suspensie pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I două axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133 0 133 
 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 133 367 
 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 367 517 
 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1.169 517 1.169 
 5 Masa de cel puțin 18 tone 517 1.169 517 1.169 
II 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 133 231 
 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 231 474 
 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 474 615 
 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 615 947 
 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1.472 947 1.472 
 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1.472 947 1.472 
 7 Masa de cel puțin 26 tone 947 1.472 947 1.472 
III 4 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 615 623 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 623 973 
 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1.545 973 1.545 
 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 
 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 
 6 Masa de cel puțin 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 201 
Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

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

echivalentele recunoscute 
alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare 

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

echivalentele recunoscute, 
majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, majorate 

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60 0 60 
 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 60 137 
 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 137 320 
 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 320 414 
 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 414 747 
 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1.310 747 1.310 
 9 Masa de cel puțin 28 tone 747 1.310 747 1.310 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 128 299 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 299 491 
 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 491 721 
 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 721 871 
 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1.429 871 1.429 
 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1.984 1.429 1.984 
 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 
 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 
 9 Masa de cel puțin 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.579 2.197 1.579 2.197 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986 
 3 Masa de cel puțin 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986 
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 1.937 1.395 1.937 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2.679 1.937 2.679 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963 
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 794 960 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1.434 960 1.434 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283 



 
 
 

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

Masa totală maximă autorizată 
NIVELURILE  STABILITE  

PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2017 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  52 52 
d. Peste 5 tone 64 64 
Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 21 21 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 56 
3. Bărci cu motor 210 210 
4. Nave de sport și agrement 0 - 1.119 1.119 
5. Scutere de apă 210 210 
În cazul în care contribuabilii dobândesc mijloace de transport pe apă de natura celor prevăzute la art. 470 alin. (8) pct. 6 – 8 nivelul impozitului datorat de acesta se stabileşte în baza nivelurilor 
prevăzute de codul fiscal  
Art. 472 alin. (2)                                                               COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2017 

0% - 10% 10 
 

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

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

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
pentru mediul URBAN 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 în mediu RURAL 

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

depășește 1.000 m2 
7+ 0,005 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2 
Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 0 - 15 15 

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

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

0 - 8 8 



Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente 0 - 13 13 
Art. 474 alin. (16)  
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă 9 9 
Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 0 - 20 20 
Art. 475 alin. (2)   
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol 

0 - 80 50 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea unor activități 
pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv, după cum urmează: 

0 - 4.000 

X 

- pentru structuri cu o suprafaţă de până la 50 mp 300 
- pentru structuri cu o suprafaţă între 50,01 mp şi 150 mp, inclusiv 400 
- pentru structuri cu o suprafaţă între 150,01 mp şi 500 mp, inclusiv 500 
Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea unor activități 
pentru o suprafață mai mare de 500 m2 

0 - 8.000 700 

 
CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

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

COTELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

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

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2016 

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

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 
economică 0 - 32 32 
b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și 
publicitate 0 - 23 23 

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

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, 
concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un 
spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională 

0% - 2% 1% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 0% - 5% 2% 
CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 

Art. 484 
Taxe speciale 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

Sunt prevăzute în anexa A 



 
CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

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

Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de 
arhitectură și arheologice și altele asemenea. Sunt prevăzute în anexa B 

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

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

500 – 750* 500 

Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 0 – 32 32 
Art. 486 alin. (6)  Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei 
de contribuție a proprietarilor. Sunt prevăzute în anexa B 

 
CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 
Art. 493 
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)  

LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2017 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

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

325 – 1.578 325 – 1.578 

 (41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. 
(12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă  

500 – 2.500 500 – 2.500 

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

1.300 – 6.312 1.300 – 6.312 

 



 
CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE 

Anexa A 
Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare  Regulamentul pentru stabilirea domeniilor de 
activitate și condițiile în care se pot institui taxe speciale, modul de organizare și de funcționate a serviciilor de interes public local este prevăzut în anexa 
A.1 care face parte integrantă din anexa A. 
În cazul în care acest regulament este aprobat de către autoritatea deliberativă prin hotărâre distinctă, în preambulul prezentei hotărâri, la nr. crt. 24), se face trimitere 
la aceasta. 

Art. 484 
Taxe speciale 

„(2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot 
adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.” 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2016 
- lei - 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2017 
- lei - Nr. 

crt. Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului 
Local prin care s-au instituit aceste taxe speciale 

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE 
ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA  

1.  Art. 6  alin. (2) din  Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 
şi HCL 65/2014  

Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea 
activității de comercializare în zone publice 20 20 

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

 

- taxa pentru identificarea terenurilor în vederea 
eliberării certificatului de posesie sub nume de 
proprietar conform Legii nr.7/1996 conform HCL 
44/2010 

- pentru terenuri de până la 1000 mp inclusiv 
- pentru terenuri cu suprafaţa de peste 1000 mp până la 5000 mp 
inclusiv 
- pentru terenuri cu suprafaţă de peste 5000 mp până la 10000 mp 
inclusiv 
- pentru terenuri cu suprafaţă de peste 10000 mp 

120 
250 
500 
750 

120 
250 
500 
750 

 
- taxa pentru emiterea certificatului pentru atestarea 
posesiei sub nume de proprietar conform HCL 
44/2010 

- indiferent de suprafaţa identificată 70 70 
 

 

- taxa pentru participarea reprezentanţilor 
administraţiei publice locale la recepţia la terminarea 
lucrărilor de construcţie în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 50/1991 

- participare la recepţie/întocmirea procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor 25 25 

 - taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a 
edificării/extinderii construcţiilor - întocmire certificat de atestare a posesiei sub nume de proprietar 25 25 

 
-taxa pentru participarea reprezentantilor 
administratiei publice locale la procedurile de punere 
in  posesie 

-taxa pentru intocmirea si eliberarea procesului verbal de punere in 
posesie X 50 



3.  Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 şi HCL 26/2003 

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor de 
copiere a documentelor (per pagină) 
- pagină A4 alb/negru 
- pagină A4 color 
- pagină A3 alb/negru 
- pagină A3 color 
- scanare documente  

 
 

1 
2 
2 
3 
1 
 

 
 

1 
2 
2 
3 
1 
 

4.  Art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 Taxe speciale pe linia protecției civile (pe gospodărie respectiv pe 
persoană juridică)  1 1 

5.  Legea nr. 307/2006 şi HCL 33/2003 Taxă specială pe linie de protecţie şi stingere a incendiilor (pe 
gospodărie respectiv pe persoană juridică) 1 1 

6.  
Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. 
(3), alin. (5) și alin. (8) din Legea nr. 101/2006, 
republicată si HCL 60/2013 

Taxe speciale pentru servicii de salubrizare 
- pentru persoane fizice 
- pentru persoane juridice cu sediul social pe raza comunei şi nu 
desfăşoară activităţi economie; 
- pentru persoane juridice care desfăşoară activităţi economice la 
sediul social/punctele de lucru şi nu au asigurat pe bază de contract 
colectarea deşeurlior 

 
30 lei/an 
30 lei/an 

 
700 lei/an 

 
30 lei/an 
30 lei/an 

 
700 lei/an 

7.  

1. Art. 23 alin. (3) din Ordinul ministrului administrației 
și internelor nr. 1501/2006 şi îndeplinirea procedurii 
de înregistrare și de radiere a vehiculelor la nivelul 
comunei Tarcău aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 50/31.08.2005 

Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii certificatului de 
înregistrare şi pentru recuperarea contravalorii plăcuțelor cu număr 
de înregistrare 

  

- pentru înregistrarea unui vehicul cu tracţiune animală; 
- pentru înregistrarea unui vehicul cu tracţiune mecanică 

25 
50 

25 
50 

8.  

Taxa pentru exercitarea dreptului de acces pe 
proprietatea publică şi privată a comunei de către 
furnizorii de reţele de comunicaţii electronice (lei/ml 
reţea) stabilită conform HCL nr. 50/2013 

- pentru utilizarea unei suprafeţe de teren pentru amplasarea de 
reţele subterane sau supraterane 

- pentru amplasarea reţelelor de comunicaţii electronice în 
interiorul unor imobile aparţinând domeniului public sau privat al 
comunei 

3 
 

30 

3 
 

30 

9.  Oficierea căsătoriei în zile nelucrătoare stabilită 
conform HCL 26/2003 - taxa oficiere căsătorie 30 60 

10.  Aprobarea incuviintarii incheiere casatorie inainte de 
implinirea termenului prevazut de Legea nr. 119/1999 -taxa incuviintare incheiere casatorie mai devreme de 10 zile x 120 

11.  
Aprobarea încheierii căsătoriei înafara sediul 
primăriei în conformitate cu prevederile Legii                  
nr. 119/1999 

- taxă oficiere înafara sediului primăriei 100 120 

12.  Legea 16/1996 ş HCL 26/2003 Taxă de cercetare arhivă 20 20 
13.  HCL 26/2003 Taxă de întocmire şi eliberare documente în regim de urgenţă 50 50 
14.  HCL 7/2006 Taxă desfăşurare activităţi de alimentaţie publică în regim non-stop 

(lei/trim) 350 350 



15.  HCL 26/2003 

Taxe prestare servicii sanitar-veterinare 
- însămânţări artificiale la bovine 
- consultaţii bovine şi cabaline 
- consultaţii ovine şi suine 
- consultaţii canine şi alte animale 
- efectuare tratamente 
- castrare vieri 
- castrare vieruşi de la 0 la 2 luni 
- castrare vieruşi de la 2 la 4 luni 
- retenţii placentare 
- controlul gestaţiei 
- distocii 

 
30 
12 
6 
6 
6 
23 
6 
12 
23 
12 
30 

 
30 
12 
6 
6 
6 
23 
6 
12 
23 
12 
30 

16.  

Taxa pentru eliberarea documente în baza 
înscrisurilor şi datelor deţinute de autorităţile 
locale, altele decât cele pentru care legea 
prevede taxă extrajudiciară de timbru,  sau sunt 
stabilite taxe în prezentul capitol 

Taxa eliberare documente în baza înscrisurilor şi datelor instituţiei 

 
 
x 

 
 
5 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Descrierea taxelor speciale Anexa A1 
1. Taxa specială pentru eliberarea acordului privind exercitarea activităţilor de comercializare în zone publice 

Pentru exercitarea de activităţi comerciale pe raza comunei Tarcău contribuabilii autorizaţi în conformitate cu prevederile legale au obligaţia de a solicita în prealabil 
începerii exerciţiului comercial acordul primarului pentru desfăşurarea acestuia. Acordul se emite în baza cererii solicitantului, cerere la care se anexează în copie şi 
original avizele/acordurile şi autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii. 
Acordul se întocmeşte de către compartimentul impozite şi taxe locale numai după ce sunt verificate îndeplinirea condiţiilor de exercitare a exerciţiului comercial, inclusiv 
la sediul social/profesional sau punctelor de lucru. 
Acordul se emite pentru fiecare punct de lucru şi nu este necesar atunci când la sediul social/profesional nu se desfăşoară activităţi economice care cad sub incidenţa OG 
99/2000 modificată şi completată şi a normelor sale de aplicare. 
Acordul este anual şi se reînnoieşte la începutul fiecărui an fiscal. Taxa se plăteşte anticipat, la depunerea cererii prin care se solicită acordul şi nu se restituie în cazul în 
care activitatea comercială nu se mai desfăşoară. 

2. Taxe speciale pentru prestări de servicii specifice în domeniul cadastrului şi agriculturii 
Aceste taxe sunt percepute pentru serviciile prestate prin intermediul compartimentului registru agricol şi compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului care au drept 
scop: 
        2.1. identificarea în teren a suprafeţelor de teren proprietatea contribuabililor, suprafeţe înregistrate în evidenţele primăriei pentru care contribuabilii nu deţin un act 
de proprietate, precum şi pentru eliberarea unui certificat de atestare a posesiei sub nume de proprietar în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, 
modificată şi completată, document necesar în vederea înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate. 
       2.2. Identificarea construcţiilor realizate în baza unor autorizaţii de construire şi finalizate în conformitate cu prevederile legii nr. 50/1991, republicată, modificată şi 
completată, precum şi pentru emiterea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcţiilor în baza unor autorizaţii de construire în vederea înscrierii acestora în 
cartea funciară în conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, modificată şi completată, 
       2.3. Taxa pentru participarea reprezentantilor administratiei publice locale la procedurile de punere in posesie. 
2.1.Taxele pentru eliberarea certificatului sub nume de proprietar au fost instituite iniţial prin Hotărârea nr. 44/27.08.2010 fiind actualizate ulterior prin hotărârile anuale 
prin care au fost stabilite impozite şi taxe locale pe ani fiscali. 
Prin compartimentul registru agricol cererile contribuabililor, la care sunt anexate documente în susţinerea solicitării, inclusiv schiţa cadastrală a terenului în discuţie, sunt 
verificate privind înscrierea terenurilor în registrul agricol şi, respectiv în evidenţa fiscală a primăriei. După identificarea suprafeţelor în evidenţele scrise se procedează la 
identificarea suprafeţelor  în teren, inclusiv a construcţiilor amplasate pe acestea, precum şi a regimului lor juridic, împreună cu solicitantul în prezenţa vecinilor proprietari 
care urmează a recunoaşte în scris faptul că se recunosc limitele dintre proprietăţi şi faptul că nu există litigii între proprietar şi vecini. 
Identificarea din teren se consemnează într-un proces verbal care va fi semnat de toţi participanţii la identificarea în teren, chiar dacă nu au calitatea de vecini. 
În cazul în care din procesul verbal rezultă faptul că terenul identificat este unul şi acelaşi cu terenul evidenţiat în evidenţele primăriei, prin intermediul compartimentului 
registru agricol se întocmeşte şi ulterior se eliberează sub semnătura primarului sau a persoanei împuternicite de către acesta certificatul de atestare a posesiei sub nume 
de proprietari. Întocmirea şi eliberarea procesului verbal de identificare a terenurilor/imobilelor şi a certificatului de atestare a posesiei sub nume de proprietar sunt supuse 
taxelor prevăzute în prezentul aliniat, care se achită anticipat eliberării acestora. 
Cererea de eliberare a certificatului de atestare sub nume de proprietar se face pentru fiecare lot de teren care poate fi evidenţiat distinct prin lucrări de cadastru şi este 
supusă taxei de timbru. 
În cazul în care rezultă suprafeţe de teren diferenţe la măsurători faţă de datele înscrise în eventuale acte de proprietate deţinute sau faţă de înregistrările din evidenţele 
primăriei, se va proceda la corectarea datelor din evidenţe în baza măsurătorilor rezultate din documentaţii tehnice de specialitate şi eliberarea certificatului de atestare a 
posesie sub nume de proprietar pentru întreaga suprafaţă de teren deţinută efectiv cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în documentul care se eliberează. Nu este 
necesară recunoaşterea proprietăţii de către vecini acolo unde proprietatea acestora este înscrisă în cartea funciară şi există o delimitare certă a proprietăţilor care se 
învecinează. 



În cazul în care se solicită eliberarea unui certificat de atestare a posesiei sub nume de proprietar numai pentru o parte din terenul deţinut acest lucru se poate face numai 
după ce este identificată în teren întreaga suprafaţă şi certificată atestarea acesteia sub nume de proprietar, cu perceperea taxelor aferente instituite în prezenta secţiune 
2.2.Taxele pentru întocmirea procesului verbal la terminarea lucrărilor şi a certificatului de atestare a edificării/extinderi construcţiilor sunt taxe noi şi se percep pentru 
furnizarea de servicii prin intermediul aparatului de specialitate al primarului pentru participarea reprezentanţilor autorităţilor locale în cadrul procedurilor de recepţie la 
terminarea lucrărilor a construcţiilor realizate cu respectarea prevederilor Legii. Nr. 50/1991, republicată, modificată şi completată. 
Participarea la recepţia lucrărilor se face în baza cererii contribuabililor la care se anexează autorizaţia de construire. Reprezentantul primăriei urmează a participa la 
recepţia la terminarea lucrărilor la data comunicată de contribuabil urmând a verifica concordanţa între datele înscrise în autorizaţia de construire şi elementele 
construcţie existente în teren împreună cu ceilalţi participanţi în procedura de recepţie a lucrărilor. În cazul în care prevederile autorizaţiei de construire sunt respectate 
doar la solicitarea contribuabilului proprietar sau a reprezentantului sau legal se emite certificatul de atestare a edificării construcţiei, după caz a extinderii construcţiilor 
existente, cu elementele înscrise. Cererile formulate de contribuabil sunt supuse taxei de timbru iar documentele eliberate/însuşite în baza acestora sunt supuse plăţii 
taxelor prevăzute în prezenta secţiune, plata fiind anticipată emiterii/însuşirii acestora.  
2.3. taxa se datoreaza de contribuabilii care sunt pusi in posesie cu terenuri in conformitate cu prevederile legislatiei fondului funciar sau in cazul unor altor proceduri in 
care participarea reprezentantilor autoritatilor locale este obligatorie la efectuarea unor operatiuni de punere in posesie. Taxa se achita anticipat la data deplasarii in teren, 
cel mai tarziu la data semnarii procesului verbal de punere in posesie. 

3. Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor de copiere a documentelor 
Taxele instituite iniţial prin Hotărârea nr. 26/27.06.2003 sunt destinate prestării de servicii de copiere de documente care emană de la autorităţile locale sau sunt deţinute 
de către acestea prin intermediul aparatului de specialitate. Aceeaşi taxă se aplică şi pentru furnizarea de documente în baza cererilor formulate de contribuabili în 
condiţiile prevăzute de lege pentru furnizarea unor informaţii de interes public. În cazul în care documentele sunt arhivate şi regăsirea documentelor solicitate presupune 
şi o cercetare a arhivei contribuabilul va achita şi taxa de cercetare a arhivei. Taxa se datorează şi de contribuabilii care solicită imprimate administrative tipizate pentru 
care legea nu prevede expres faptul că acestea se pun la dispoziţie în mod gratuit. 

4. Taxa specială pe linie de protecţie civilă 
Reprezintă o taxă specială destinată finanţări serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă, fiind o taxă nouă instituită în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Legii                  
nr. 481/2004, republicată şi completată, având drept scop susţinerea pe plan local a activităţilor specifice protecţiei civile furnizate prin serviciul de specialitate către 
contribuabili, prin contribuţia comunităţii locale. 
Sunt scutite la plata taxei pe linie de protecţie civilă veteranii de război, văduvele de război şi văduvele necăsătorite ale veteranilor de război. 

5. Taxa specială pe linie de protecţie şi stingere a incendiilor 
Instituită iniţial prin Hotărârea nr. 33/25.07.2003 şi actualizată ulterior prin hotărârile anuale privind impozitele şi taxele locale aceasta este o taxă specială destinată 
finanţări serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă şi susţinerea prin efortul comunităţii locale a serviciilor furnizate în plan local pe linia protecţiei împotriva incendiilor. 
Această taxă a fost diminuată faţă de anul precedent, ca urmare a introducerii taxei speciale pe linie de protecţie civilă. Sumele colectate, inclusiv cele din taxa 
precedentă, urmează a fi utilizate în campaniile de informare, promovare şi diseminare a prevederilor legale în domeniu, precum şi pentru îndrumarea contribuabililor. În 
cazul în care se oferă şi alte servicii individuale acestea vor face obiectul unui contract de pretări servicii încheiat între contribuabil şi S.V.S.U. Tarcău. 
Sunt scutite la plata taxei specială pe linie de protecţie şi stingere a incendiilor veteranii de război, văduvele de război şi văduvele necăsătorite ale veteranilor de război. 

6. Taxe speciale pentru serviciu de salubritate 
Taxa specială pentru servicii de salubritate a fost instituită în sarcina contribuabililor persoane fizice şi juridice prin Hotărârea nr. 60/23.12.2013 fiind datorată diferenţiată 
de acei contribuabili care beneficiază de serviciile de salubritate oferite de către operatorul delegat autorizat care prestează servicii pe raza comunei Tarcău. Ea este 
destinată pentru cofinanţarea prin contribuţia beneficiarilor a cheltuielilor administraţiei publice locale care are contractate aceste servicii cu operatorul delegat. Taxa se 
datorează, stabileşte şi se încasează în baza evidenţei din Registrul agricol pentru fiecare persoană fizică şi juridică în parte. 
Nu datorează această taxă următoarele persoane care nu beneficiază de serviciul de salubritate din diferite motive, care pot fi confirmate de contribuabil şi/sau autorităţile 
locale. Sunt scutite la plata taxei de salubritate următoarele categorii de persoane: 

1. persoanele beneficiare de ajutor social şi membrii familiei acestora; 
2. persoanele care au împlinit vârsta de 80 de ani; 

 



3. persoanele cu handicap grav sau accentuat, precum şi cele încadrate în gradul I de invaliditate. 
4. veteranii de război, văduvele de război şi văduvele necăsătorite ale veteranilor de război. 
7. Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii certificatului de înregistrare şi pentru recuperarea contravalorii plăcuţelor cu număr de înregistrare 

Înregistrarea vehiculelor nesupuse înmatriculării este reglementată la nivel local prin Hotărârea nr. 50/31.08.2015, taxele fiind actualizate ulterior anual prin hotărâre a 
consiliului local. Contribuabilii care deţin vehicule care sunt supuse doar înregistrării au obligaţia de a solicita pe bază de cerere şi documente de provenienţă, în condiţiile 
prevăzute de lege şi de hotărârea consiliului local, înregistrarea acestora în vederea dobândirii dreptului de a circula pe drumurile publice aflate în administrarea 
autorităţilor locale. Taxele se achită la data depunerii cererii. Ulterior înregistrării pentru vehicule deţinute de contribuabil se datorează impozitul pe mijloacele de transport  
conform codului fiscal şi hotărârii anuale de stabilire a impozitelor şi taxelor locale. 

8. Taxa pentru exerciarea dreptului de acces pe proprietatea publică şi privată a comunei datorată de furnizorii de reţele de comunicaţii electronice 
Taxa specială de acces pe proprietatea publică şi privată a operatorilor care furnizează servicii în domeniul comunicaţiilor electronice pentru realizarea/extinderea de 
reţele în acest domeniu de activitate este reglementată prin Hotărârea nr. 50/25.12..2013 în baza Legii nr. 152/2012. Această taxă este datorată de operatorii economici 
care solicită înfiinţarea/extinderea de reţele de comunicaţii electronice şi utilizează bunuri imobile proprietatea publică şi privată a comunei. Se achită anticipat la data 
depunerii solicitării, pe baza documentelor anexate cererii în care sunt identificate traseele reţelelor şi suprafeţele afectate de către acestea. 

9. Taxa pentru oficierea căsătoriei 
Se datorează de acei contribuabili care solicită încheierea căsătoriei înafara programului normal de lucru aprobat al primăriei sau în zilele libere sau declarate 
nelucrătoare prin lege. Taxa se achită anticipat la data depunerii cererii de căsătorie şi este destinată finanţării serviciilor furnizate prin intermediul aparatului de 
specialitate al primarului în domeniul stării civile.  

10. Taxa pentru oficierea căsătoriei înainte de împliniea termenului prevăzut de legea nr. 119/1996*R 
Se datorează de acei contribuabili care solicită încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului prevăzut de lege şi cărora le este aprobată această solicitare în urma 
verificărilor efectuate de persoanele cu atribuţii în domeniul stării civile. Taxa se achită anticipat la data depunerii cererii şi este destinată finanţării serviciilor furnizate prin 
intermediul aparatului de specialitate al primarului în domeniul stării civile. În cazul în care cererea este respinsă taxa se restituie solicitantului. 

11. Taxa pentru oficierea căsătoriei înfara sediului primăriei 
Se datorează de acei contribuabili care solicită încheierea căsătoriei înafara sediului primăriei şi care obţin aprobarea primarului în condiţiile prevăzute de Legea 
119/1996, republicată. Taxa se achită anticipat oficierii căsătorie şi este destinată finanţării serviciilor furnizate prin intermediul aparatului de specialitate al primarului în 
domeniul stării civile.  

12. Taxa pentru cercetarea arhivei 
Reprezintă taxa specială datorată de contribuabili care solicită eliberarea de copii sau înscrisuri care emană din documentele aflate în păstrarea primăriei şi arhivate 
potrivit Legii nr. 16/1996, republicată, modificată şi completată. Se achită anticipat la momentul solicitării fiind destinată conservării patrimoniului arhivistic al instituţiei. 
Cererea este supusă taxei de timbru şi serviciile de copiere documente se taxează separat. 

13. Taxa pentru desfăşurarea de activităţi de alimentaţie publică în regim non-stop 
Este o taxă datorată de contribuabilii autorizaţi să desfăşoare activităţi de alimentaţie publică inclusiv pe timpul nopţii, inclusiv pentru activităţi recreative care pot crea 
disconfort pe timpul derulării acestora locuitorilor comunei. Ea este reglementată prin Hotărârea nr. 7/2006 a consiliului local şi se datorează anticipat de contribuabilii 
care solicită emiterea autorizaţiei de funcţionare în regim non-stop conform procedurii reglementată prin acest act normativ.  

14. Taxa pentru prestare de servicii în domeniul sanitar-veterinar 
Sunt taxe datorate de contribuabilii care solicită furnizarea de servicii în domeniul sanitar-veterinar prin intermediul aparatului de specialitate al primarului. Acestea se 
achită ulterior prestării serviciilor sanitar-veterinare. Taxa este instituită prin Hotărârea nr. 26/27.06.2003 şi este destinată cofinanţării serviciilor din acest domeniu 
furnizate în plan local.  
 



15. Taxa pentru eliberare documente în regim de urgenţă 
În cazul în care contribuabilul solicită eliberarea unor documente sau efectuarea unor operaţiuni administrative în regim de urgenţă, cu reducerea termenului legal de 
prestare a acestor servicii acesta datorează o taxă de urgenţă destinată acoperirii cheltuielilor administrative de funcţionare a serviciilor respective. Aceasta se achită 
anticipat la data aprobării solicitării de eliberare a documentelor sau efectuarea operaţiunilor administrative în regim de urgenţă de către primarul comunei sau persoanele 
împuternicite de către acesta. 

16. Taxa eliberare documente în baza înscrisurilor şi datelor instituţiei 
În cazul în care contribuabilul solicită eliberarea unor documente în baza înscrisurilor şi datelor instituţiei acesta datorează o taxă care se plăteşte anticipat emiterii 
documentului în condiţiile în care legea nu prevede plata unei alte taxe, eliberarea documentului fără plata unei taxe extrajudiciare de timbru sau o altă taxă prevăzută la 
prezentul capitol. Taxa este destinată funcţionării serviciilor curente care se furnizează contribuabililor prin intermediul aparatului se specialitate a primarului sau a 
serviciilor subordonate. 



 
 
 
 

CAPITOLUL  IX – ALTE TAXE LOCALE Anexa B 
 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2016 
 - lei - 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  PENTRU 
ANUL 2017 

-  lei - 
Art. 486 alin. (1)   Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea 
muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele 
asemenea.*) 

  

  
- depozitarea temporară de materiale lei/mp/zi 1 1 
- desfacere produse de târg în locuri speciale lei/mp/z 1 1 
- desfacere produse în sistem ambulant lei/zi 15 15 
- pentru ocuparea de terenuri în vederea realizării unor construcţii cu caracter 
provizoriu lei/mp/zi 

1 1 

- taxă vizitare muzeu 2 2 
- taxă vizitare muzeu elevi, pensionari şi studenţi 1 1 
- taxă fotografiere sau filmare exponate 15 15 
-taxa pt afisare – oferte, anunturi, publicitate  lei/zi 0 1 
Art. 486 alin. (2)   Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate 
obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea 
sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător.*) 

  

taxa de utilizare a infrastructuri de drumuri locale HCL nr. 41/31,07/2015 
- transport lemn rotund (lei/mc) 
- transport materiale de carieră (lei/mc) 
- transport produse rezultate din prelucrare primară a materialului lemnos 
precum şi a altor materiale sau mărfuri neîncadrate anterior 
- deplasarea prin mijloace proprii, tractare sau pe platforme a utilajelor şi 
echipamentelor 

 
3 

0,5 
1 
 

20 lei/zi 

 
3 

0,5 
1 
 

20 lei/zi 

Art. 486 alin. (6)   Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor 
unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor. 

X x 

NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
*) Art. 486 alin. (3)  Procedurile privind calcularea și plata taxelor locale prevăzute la art. 486 alin. (1) și (2) se cuprind în anexa B.1 care face parte integrantă din anexa B.  

 



 
Proceduri de stabilire, calcul şi plată a taxelor stabilite conform art. 484 alin. 1 şi alin. 2  Anexa B1 

 
1. Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice (art. 484 alin. 1) 

 
Pentru utilizarea temporară a locurilor publice contribuabilii datorează la bugetul local următoarele categorii de taxe (stabilite în lei/mp/z): 

- taxa pentru depozitarea temporară de materiale (ex. mat. de construcţii); 
- taxa pentru desfacere produse de târg în locuri speciale; 
- taxa pentru ocuparea de terenuri în vederea realizării unor construcţii cu caracter provizoriu; 

taxe care se stabilesc în funcţie de suprafaţa de teren utilizată şi se datorează pentru fiecare zi în care sunt utilizate terenurile respective; 
Aprobarea utilizării temporare a locurilor publice se face de către primar, cu respectarea legislaţiei în vigoare, în baza cererii contribuabilului în care este menţionat scopul 
pentru care este solicitat terenul şi perioada în care acesta este ocupat conform destinaţiei solicitate. În funcţie de datele din solicitare compartimentul impozite şi taxe 
locale va calcula şi stabili taxa datorată care se achită anticipat de contribuabil la data semnării contractului de ocupare temporară a locului public (închiriere), a cărui 
durată este de până la 6 luni. Pentru stabilirea, încasarea şi controlul acestor taxe primarul comunei va aproba formularistica necesară şi instrucţiuni de utilizare a 
acestora (cerere, model de contract, notă de contro privind respectarea prevederilor contractului, etc.) 
În cazul în care durata prevăzută iniţial este insuficientă la solicitarea contribuabilului aceasta se poate prelungi cu aprobarea primarului şi achitarea anticipată a taxei 
aferente. 
Pentru desfacerea de produse în sistem ambulant de către contribuabilii care sunt autorizaţi să desfăşoare comerţ de acest gen, la solicitarea lor primarul comunei poate 
aproba derularea unor astfel de fapte de comerţ pe teritoriul comunei. În acest caz contribuabilul datorează o taxă la bugetul local pentru fiecare zi în care îşi desfăşoară  
activitatea de comerţ, taxă care se achită anticipat emiterii unei autorizaţii de comerţ ambulant . 
Contribuabilii care solicită desfăşurarea de activităţi de comerţ în sistem ambulant vor depune o cerere în care va specifica tipul de comerţ desfăşurat şi perioada de 
derulare a acestuia, la care anexa copie după documentul care îi permite desfăşurarea acestui tip de comerţ. După verificarea solicitării, compartimentul impozite şi taxe 
locale va stabili în funcţie de numărul de zile specificat în cerere taxa datorată, va încasa această taxă de la contribuabil şi îi va remite autorizaţia de comerţ ambulant în 
care va specifica numele acestuia, tipul de comerţ desfăşurat, şi perioada de valabilitate a autorizaţiei. Pentru stabilirea, încasarea şi controlul acestor taxe primarul 
comunei va aproba formularistica necesară şi instrucţiuni de utilizare a acestora (cerere, model de autorizaţie, notă de control privind respectarea prevederilor autorizaţiei, 
etc.). 
În cazul în care contribuabilul solicită prelungirea perioade autorizate pentru desfăşurarea de acte de comerţ în sistem ambulant se va elibera o nouă autorizaţie cu plata 
anticipată a taxei aferente. 
 

2. Taxe pentru vizitarea muzeului 
 
Reprezintă taxe din categoria altor taxe locale prevăzute în codul fiscal şi sunt destinate finanţării cheltuielilor de întreţinere a muzeului de artă”Iulia Hălăucescu” 
Aceste taxe sunt : taxa de vizitare şi taxa de fotografiere şi filmare exponate.  
Taxa de vizitare este datorată de fiecare contribuabil care vizitează muzeul şi se achită muzeografului care va elibera bilete valorice tipizate. 
Taxa de fotografiere şi de filmare exponate se încasează numai de la acei vizitatori care îşi exprimă dorinţa de a efectua aceste operaţiuni cu orice tip de aparat care 
permite preluare de imagini (telefon, camere de fotografiat şi filmat, tablete, etc.,) muzeograful urmând a încasa taxa prin eliberarea de bilete valorice tipizate pentru 
fiecare contribuabil care desfăşoară operaţiuni de filmare sau fotografiere în incinta muzeului.   
 



 
3. Taxa de utilizare a infrastructuri de drumuri locale HCL nr. 41/31.07.2015 (art. 484 alin. 2) 

 
Taxa de drum reprezintă taxa de utilizare a infrastructurii publice locale, respectiv a drumului comunal, a reţelei de drumuri vicinale şi străzi, de către vehicule, 

echipamente şi utilaje care aparţin persoanelor fizice şi juridice - numiţi în continuare contribuabili - în scopul obţinerii de venituri. 
Ea este destinată întreţineri, reparării, reabilitării şi modernizării reţelei de drumuri deschise circulaţiei publice administrate de către Consiliul local al comunei 

Tarcău, face venit la bugetul local al comunei şi se stabileşte, după caz se actualizează anual, prin hotărâre a consiliului local. 
În vederea stabilirii taxei de drum pe care o datorează la bugetul local al comunei contribuabilii au obligaţia de a depune la Primăria comunei Tarcău o declaraţie 

de impunere care trebuie să conţină minim elementele de identificare a contribuabilului, a vehiculelor, echipamentelor şi utilajelor care urmează a utiliza infrastructura de 
drumuri locală, tipul, precum şi capacităţile sau după caz cantităţile de mărfuri transportate şi categoria din care acestea fac parte. În cazul în care utilizarea infrastructurii 
locale nu se face ocazional atunci în declaraţia de impunere se va înscrie şi perioada în care contribuabilul estimează a utiliza infrastructura locală pentru a transporta 
fracţionat cantitatea de mărfuri sau pentru deplasarea echipamentelor şi utilajelor.  

Primarul Comunei Tarcău va comunica prezenta procedura ocoalelor silvice din zona drumurilor aflate in proprietatea/ administrarea comunei, in vederea stabilirii 
contribuabililor care datorează la bugetul local taxa de drum. 

Ocoalele silvice vor solicita beneficiarilor autorizaţiilor de exploatare a lemnului precizarea rutei/ rutelor de transport, iar in cazul in care transportul se va face pe 
un drum aflat in proprietatea sau administrarea consiliului local, vor solicita ca document distinct in dosarul de autorizare dovada achitării taxei pentru utilizarea 
infrastructurii publice locale.  In plus, ocoalele silvice care activează pe teritoriul Comunei Tarcău au obligaţia transmiterii către Primăria comunei Tarcău a datelor de 
identificare ale beneficiarilor autorizaţiilor de exploatare, in termen de 10 zile de la data eliberării acestor autorizării si a volumului de masa lemnoasa aprobat spre 
exploatare. 

Stabilirea taxei de drum se face de către compartimentul impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei în baza declaraţiei de 
impunere prevăzute mai sus, urmând a comunica cuantumul acesteia în scris contribuabilului. În cazul în care din declaraţia depusă şi/sau documentele prezentate 
rezultă cantitatea de marfă transportată într-o altă unitate de măsură decât cea prevăzută în hotărârea consiliului local atunci pentru stabilirea taxei se vor utiliza elemente 
şi sisteme de conversie precum greutatea specifică, tabele de cubaj, etc.    

Încasarea taxei de drum se face prin: 
- încasare şi plată directă la casieria Primăriei comunei Tarcău ; 
- plată în contul deschis la Trezoreria oraşului Bicaz pe numele comunei Tarcău a cărui descriere se comunică de compartimentul impozite şi taxe odată cu 

comunicarea cuantumului taxei de drum datorate; 
- încasarea şi plată la punctele de control existente la km 0 şi km 2 de pe DC 135 Tarcău – Ardeluţa, doar în cazul unor transporturi ocazionale mărfuri şi 

deplasarea echipamentelor şi utilajelor .  
Contribuabililor care au achitat taxa de drum li se va elibera un document fiscal (chitanţă sau bon valoric) la punctul de încasare, iar în cazul în care transportul de marfă 
este fracţionat şi urmează a se derula cu mai multe mijloace de transport sau pe o perioadă de timp mai mare li se va elibera şi un permis de utilizare a infrastructurii 
locale, pe care se va înscrie în mod obligatoriu perioada de valabilitate. 

Controlul respectării prevederilor hotărârii consiliului local privind plata anticipată a taxei de drum se va face după cum urmează: 
1. direct de către: 

a.  factorii care stabilesc cuantumul taxei de drum; 
b. operatorii de la punctele control înfiinţate la km. 0 şi km 2 de pe DC 135 Tarcău –Ardeluţa; 
c. primar, împuterniciţii acestuia şi organele de poliţie locală; 

 



 
2. indirect prin: 

a. încheierea unor protocoale de colaborare cu reprezentanţii ocoalelor silvice şi direcţiei silvice care eliberează documente de transport pentru 
mărfurile gestionate de către aceştia; 

b. verificarea registrelor de trafic auto ţinute la punctele de control de trafic de pe DC 135 Tarcău – Ardeluţa; 
c. verificarea documentelor publice de transport materiale puse la dispoziţia autorităţilor locale de către autorităţile care autorizează/avizează/eliberează 

documente de exploatare şi transport materiale; 
În vederea îmbunătăţirii sistemului de colectare a taxei de drum primarul comunei Tarcău poate încheia convenţii şi contracte prin care persoane autorizate în 

condiţiile legii să desfăşoare activităţi economice să fie mandatate să stabilească, încaseze şi să vireze în conturile unităţii administrativ teritoriale taxa de drum datorată 
de contribuabilii care utilizează infrastructura de drumuri locale contra unui comision de maxim 3% din sumele încasate. 

În cazul în care contribuabilii sunt depistaţi în urma controalelor efectuate prin orice modalitate enumerată mai sus că utilizează infrastructura locală de drumuri 
fără ca aceştia să deţină un document valabil prin care să facă dovada achitării taxei de drum aceştia vor fi sancţionaţi contravenţional după cum urmează: 

1. persoanele fizice – cu avertisment sau amendă contravenţională de la 300 la 500 lei; 
2. persoanele juridice – cu avertisment sau amendă contravenţională de la 900 la 1500 lei; 
Constituie abateri contravenţionale şi se sancţionează potrivit aliniatului precedent şi următoarele fapte: 
- folosirea de către orice persoana a unor mijloace sau sprijinirea unei persoane, in vederea plătii taxei intr-un cuantum diminuat (nereal faţă de situaţia 

concretă), 
- declararea unor date/ informaţii nereal, in scopul plăţii unei taxe inferioare celei legal datorate; 
- neprezentarea în vederea impunerii sau refuzul furnizării de date în vederea impunerii unei situaţii care generează obligaţia de plată a taxei; 
- împiedicarea de către orice persoana, prin orice mijloace, acte, fapte, a colectării taxei 
- utilizarea fără plata taxei, a infrastructurii publice locale de către vehicule, utilaje, echipamente destinate obţinerii de venituri, 
- utilizarea dovezii (permisului) de utilizare infrastructura locala in alte condiţii decât cele menţionate în cuprinsul său. 

Constatarea abaterilor şi aplicarea amenzii contravenţionale se face de către primar, împuterniciţii acestuia şi organele locale de poliţie care la momentul 
încheierii procesului verbal pe baza datelor deţinute vor stabili şi pune în vedere contravenientului că pe lângă amenda contravenţională aplicată au obligaţia de a achita 
şi taxa de drum aferentă mărfurilor transportate pe reţeaua de drumuri locale. În această situaţie impunerea se va face din oficiu. 

În cazul în care agentul constatator, în baza verificărilor pe care le face, constată că contribuabilul este la prima abatere atunci poate aplica o singură dată 
sancţiunea avertismentului contribuabilului respectiv. 

Sancţiunilor aplicate în baza prezentei proceduri le sunt aplicabile prevederile O.G. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
             Pentru stabilirea, încasarea şi controlul acestor taxe primarul comunei va aproba formularistica necesară şi instrucţiuni de utilizare a acestora (declaraţie de 
impunere şi de stabilire prealabilă a taxei de drum, permis de utilizare a taxei de drum, proces-verbal de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor pentru nerespectarea 
hotărârii de utilizare a infrastructurii locale, contract de mandat pentru colectarea taxei de drum, etc.). 
 

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

 



 
 

II.  Legea  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare 
 

LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2 

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

COTELE STABILITE DE LEGE  
PENTRU ANUL 2017 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2017 

0% - 40% 0 
 

Extras din norma juridică 
NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2 PENTRU 

ANUL 2016 
 - lei - 

NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2  PENTRU 
ANUL 2017 

-  lei - 
CAPITOLUL I 

Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și de notarii 
publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice 

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

Abrogat prin art. 14 pct.I subpunctul 5 din  Ordonanța de  urgenta  a Guvernului nr. 41/2016  

Potrivit prevederilor art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: „Certificatele, adeverințele sau alte documente pentru care legea prevede plata taxei extrajudiciare 
de timbru, eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.” 
2. Eliberarea certificatului de producător Abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind impozitele și taxele 

locale 
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: Abrogat prin art. 14 pct.I subpunctul 5 din  Ordonanța de  urgenta  a Guvernului nr. 41/2016  
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete 
de proprietate  - pentru  animale  peste 2 ani 5 5 
5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală Abrogat prin art. 1 pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 

privind Codul de procedură fiscală 
6. Eliberarea, la cerere. A certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție Abrogat prin art. 14 pct.I subpunctul 5 din  Ordonanța de  urgenta  a Guvernului nr. 41/2016  7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului 15 15 
9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 

Abrogat prin art. 14 pct.I subpunctul 5 din  Ordonanța de  urgenta  a Guvernului nr. 41/2016  
10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de 
autoritățile străine 
11.Reconstituirea  și  întocmirea  ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 
12.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 



CAPITOLUL II  
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit 

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

5 5 

      b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 
      c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale persoanelor fără cetățenie  Abrogat prin art. 14 pct.I subpunctul 7 din  Ordonanța de  urgenta  a Guvernului nr. 41/2016  
     d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații provizorii în locul celor 
pierdute, furate sau deteriorate Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 
2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul 
permanent de evidență a populației Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 3 
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit Abrogat prin art. 14 pct.I subpunctul 7 din  Ordonanța de  urgenta  a Guvernului nr. 41/2016  

CAPITOLUL III  
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere 

1. Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători de autovehicule: x X 
      a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și subcategoriile A, A1, 
B, B1 și B+E   6 6 
      b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 
      c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre 
categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 
     d) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule dintre categoriile sau 
subcategoriile  C, C1, Tr, D, D1,C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb și Tv 28 28 
     e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând uneia dintre  
categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb și Tv Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 
     f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 
2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru 
categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la 
examenul pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere, precum și pentru 
persoanele   care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru 
categoriile B, B1, B+E 

 
84 

 
84 

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru 
categoriile cuprinse în permisul anulat Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea 
aceleiași categorii a permisului de conducere Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 

CAPITOLUL IV  
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe 

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor: x x 
       a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv 60 60 
       b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată  cuprinsă între 750 kg inclusiv și 
3.500 kg inclusiv Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009 



       c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 145 145 
2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent 
sau temporar 9 9 
3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și   remorcilor 414 414 

CAPITOLUL IV1  Taxa pentru furnizare date 
1.  Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date din Registrul 
național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național de evidență a permiselor de 
conducere și certificatelor de înmatriculare și din registrele județene și al municipiului București de 
evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare 

5 5 

CAPITOLUL V  
  Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

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

15 15 

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

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