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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  Aroneanu în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal  
 

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

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

Tabelul nr. 1 COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2015 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2016 

0,10% 0,10% 
                                                                                                                                                                                                                                      - lei/m² 
- 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2015 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2016 

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 

 
1.122 

 
574 

 
1.1221 

 

 
600 

                                            
1
 Valoare prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 12.2% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
 

ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local Aroneanu 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2016 
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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  

 
305 

 
191 

 
3052 

 

 
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   

 
191 

 
172 

 
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   

 
114 

 
76 

 
125 

 
763 

 
E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă 
încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, 
utilizate ca locuință, în oricare din tipurile de clădiri prevăzute 
la lit. A -D 

  75% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă 
încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă, 
utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare din 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A -D 

  50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

 
Art. 01 Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localităţi şi zone în cadrul acestora se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie pozitivă: 

 

Tabelul nr. 2 
Nr. 
crt. 

Zona in cadrul 
localităţii  

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 
pozitiva 

Rangul localităţii Coeficientul de 
corecţie pozitiva 

01 A IV 1,10 V 1,05 
02 B IV 1,05 V 1,00 
03 C IV 1,00 V 0,95 
04 D IV 0,95 V 0,90 

1.1.Valoarea impozabilă a clădirii, 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) 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.                      
1.2.În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se 
consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. 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. 
 

                                            
2
 Valoare prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 1.7% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
 
3
 Valoare prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 1.2% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
 



Art. 02. Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice             
2.1  Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 1,1% 
asupra valorii care poate fi: 
    a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 
    b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 
    c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă.                        
2.2. 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. 
2.3. În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor pct. 2.1 , impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii 
impozabile determinate pentru clădirile rezidențiale.  
 
    Art. 03  Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice 
3.1 În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru 
suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. 
3.2. În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează 
asemeni impozitului pentru clădiri rezidențiale. 
3.3. 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 
asemeni impozitului pentru clădiri rezidențiale.; 
  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 asemeni impozitului pentru clădiri nerezidențiale. 
 

      Art. 04. Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice 
4.1. Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 
cuprinse între 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii. 
4.2. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 
cote cuprinse între 1,1%, asupra valorii impozabile a clădirii. 
4.3. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa 
pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
4.4. În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru 
suprafaţa folosită în scop rezidenţial, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. 
4.5. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 
decembrie 2015. 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. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat 
valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.               
4.6.Începând cu data de 01.01.2016 pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, 
închiriate, date în folosinţă ori administrare, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, 
locatarilor dreptului de proprietate sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.                          
4.7. În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli: 
    a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar; 
    b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator ; 



    c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află clădirea, în termen 
de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care 
atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente. 
 
Art. 05. Lista cuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului pe clădiri este redată  la art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
Nedepunerea solicitărilor din partea persoanelor interesate în termenul prevăzut de prevederile legale . 
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I M P O Z I T U L  Ş I  T A X A  P E   A N U L  2016 
pe terenurile situate în intravilan sau extravilan 

 
Art. 01.   (1) Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri pe raza administrativ - teritorială a comunei Aroneanu, amplasate în intravilan* 

şi încadrate la categoria de folosinţă “curţi-construcţii”, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de 
terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m² datorează impozit pe teren, în funcţie de rangul localităţii şi zona în cadrul localităţii, după cum 
urmează: 

 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Tabelul nr. 3                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 

Zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL ARONEANU PENTRU ANUL 
2015 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL ARONEANU PENTRU ANUL 
2016 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

IV V IV V 

A 1067 853 1067 853 

B 853 641 853 641 

C 641 426 641 426 

D 418 214  418 214 

 
 

ART 02    (1) Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri situate pe raza administrativ - teritorială a comunei Aroneanu, situate în 
intravilanul* localităţilor, încadrate la alte categorii de folosinţă decât “curţi-construcţii” pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m², datorează impozit pe 

teren*, după cum urmează
 : 

                                            
*
  intravilanul localităţilor este cel aprobat, avizat şi reglementat prin Proiectul nr. 14.275/1997 reprezentând Planul Urbanistic General, la care se adaugă 
suprafețele de teren care au făcut obiectul Planurilor Urbanistice Zonale. 
*
  pentru localităţile rurale de rangul IV se va aplica coeficientul de corecţie de 1,10 iar pentru cele de rangul V coeficientul de corecţie este de 1,00. 
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Tabelul nr. 4                                                                                                                                                                                               - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosință 

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL ARONEANU 
PENTRU ANUL 2015 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL ARONEANU 
PENTRU ANUL 2016

4
 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 34 25 23 18 34 25 23 18 

2 Pășune 25 23 18 16 25 23 18 16 

3 Fâneață 25 23 18 16 25 23 18 16 

4 Vie 55 42 34 23 55 42 34 23 

5 Livadă 64 55 42 34 64 55 42 34 

6 Pădure sau alt teren 
cu vegetație 
forestieră 

34 25 23 18 34 25 23 18 

7 Teren cu ape 18 16 10 0 18 16 10 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. 03.   (1) Valorile stabilite conform tabelului prevăzut la articolului 2 din prezenta anexă se înmulţesc cu coeficientul de corecţie 
corespunzător, prevăzut în următorul tabel: 

 

Tabelul nr. 5 

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 

IV 1,10 

V 1,00 

 
 

Art. 04.   (1)Pentru terenurile amplasate în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea numărului de hectare ale terenului cu 
suma corespunzătoare din următorul tabel: 

 
 

                                                                                                                                                                                                                               
 
 
4
 Valorile prezentate în anexă s-au obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 20% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal; 

 
 



Tabelul nr. 6                                                                                                                                                               - lei/ha - 

         
Categoria de folosință 

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL ARONEANU 
PENTRU ANUL 2015 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL ARONEANU 

PENTRU ANUL 2016
5
 

Categoria de folosință   

1 Teren cu construcții 37 37 

2 Teren arabil 60 60 

3 Pășune 34 34 

4 Fâneață 34 34 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 66 66 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 67 67 

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 

19 19 

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 7 7 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 41 41 

9 Drumuri și căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 

 
(2) Începând cu data de 01.01.2016 pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 

concesionate, închiriate, date în folosinţă ori administrare, după caz, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, 
locatarilor dreptului de proprietate sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5
 Valorile prezentate în anexă s-au obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 20% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal; 
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IMPOZITUL 

A S U P R A   M I J L O A C E L O R   D E   T R A N S P O R T  PE  ANUL  2016 

 
MIJLOACELE DE TRANSPORT CU TRACŢIUNE MECANICĂ 

 
Art. 01.   Contribuabilii care deţin în proprietate mijloace de transport cu tracţiune mecanică, datorează impozite, după cum urmează : 

 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Tabelul nr. 7 

Nr. 
crt. 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 
NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

ARONEANU PENTRU ANUL 2015 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

ARONEANU PENTRU ANUL 2016 

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 cm

3
, inclusiv

6
 

10 10 

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

3
 

0 9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm
3
 și 2.000 cm

3
 

inclusiv
7
 

22 22 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm
3
 și 2.600 cm

3
 

inclusiv 
72 72 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm
3
 și 3.000 cm

3
 

inclusiv 
144 144 

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

                                            
6
 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 25% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal; 
7
 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 22% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal; 
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7 Autobuze, autocare, microbuze
8
 29 29 

8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă 
autorizată de până la 12 tone, inclusiv

9
 

36 36 

9 Tractoare înmatriculate
10

 22 22 

 
II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
ARONEANU PENTRU ANUL 2015 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
ARONEANU PENTRU ANUL 2016 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 
cm3 

4 4 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 
cm3 

6 6 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 150 lei/an 150 lei/an 

 * grupa de 200 cm
3
 sau fracțiune din aceasta 

                        În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 
 
Art. 02.   În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de 
transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
 

Tabelul nr. 8 

 
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
ARONEANU PENTRU ANUL 2015 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL ARONEANU 
PENTRU ANUL 2016 

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 axe11 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 160 0 160 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 160 440 160 440 

 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 620 1.403 620 1.403 

                                            
8
 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 21% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal; 
9
 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 20% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal; 
10

 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 22% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489  alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 
11

 Valorile prezentate în anexă s-au obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 20% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu excepția punctelor 3 și 4; 
 



II 3 axe12 

 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 160 256 160 256 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 256 569 256 569 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 569 738 569 738 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 738 1.136 738 1.136 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1.136 1.766 1.136 1.766 

 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 1.136 1.176 1.136 1.176 

III 4 axe13 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 738 748 738 748 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 748 1.168 748 1.168 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1.168 1.854 1.168 1.854 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.854 2.749 1.854 2.749 

 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 1.854 2.749 1.854 2.749 

 
 
Art. 03.   În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată 
egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
 

 

Tabelul nr. 9 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă 
admisă 

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
ARONEANU PENTRU ANUL 2015 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL ARONEANU 
PENTRU ANUL 2016 

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 axe14 
 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 72 0 72 

                                            
12

 Valorile prezentate în anexă s-au obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 20% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu excepția punctului 2 unde majorarea este de 11% faţă de nivelul stabilit de lege și a punctului nr. 6 unde nu s-a aplicat majorarea; 
 
13

 Valorile prezentate în anexă s-au obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 20% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu excepția punctului 5 unde nu s-a aplicat majorarea; 
 
 
14

 Valorile prezentate în anexă s-au obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 20% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu excepția punctului 9 unde nu s-a aplicat majorarea; 
 



 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 72 164 72 164 
 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 164 384 164 384 
 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 384 497 384 497 
 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 497 896 497 896 
 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 896 1.572 896 1.572 
 9 Masa de cel puțin 28 tone 747 1.310 747 1.310 
II 2 + 2 axe15 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 154 359 154 359 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 359 589 359 589 
 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 589 865 589 865 
 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 865 1.045 865 1.045 
 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.045 1.715 1.045 1.715 
 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.715 2.381 1.715 2.381 
 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.381 3.614 2.381 3.614 
 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.381 3.614 2.381 3.614 
 9 Masa de cel puțin 38 tone 2.381 3.614 2.381 3.614 
III 2 + 3 axe16 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.895 2.636 1.895 2.636 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.636 3.583 2.636 3.583 
 3 Masa de cel puțin 40 tone 2.636 3.583 2.636 3.583 
IV 3 + 2 axe17 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.674 2.324 1.674 2.324 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.324 3.215 2.324 3.215 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3.215 4.756 3.215 4.756 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 3.215 4.756 3.215 4.756 
V 3 + 3 axe18 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 953 1.152 953 1.152 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.152 1.721 1.152 1.721 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.721 2.740 1.721 2.740 

                                            
15

 Valorile prezentate în anexă s-au obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 20% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal; 
 
16

 Valorile prezentate în anexă s-au obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 20% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 
 
17

 Valorile prezentate în anexă s-au obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 20% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 
 
18

 Valorile prezentate în anexă s-au obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 20% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 

 



 4 Masa de cel puțin 44 tone 1.721 2.740 1.721 2.740 

 
 
Art. 04.   În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la art. 3, taxa 

asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 

Tabelul nr. 10                                                                      Remorci, semiremorci sau rulote 

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL ARONEANU 

PENTRU ANUL 2015 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL ARONEANU 

PENTRU ANUL 2016 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv

19
    10 10 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
20

 35 35 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone

21
 54 54 

d. Peste 5 tone
22

 66 66 

 
Art. 05.   În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 

Tabelul nr. 11                                                                        Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

23
 22 22 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
24

 58 58 
3. Bărci cu motor

25
 217 217 

4. Nave de sport și agrement
26

 1.157 1.157 
5. Scutere de apă

27
 217 217 

6. Remorchere și împingătoare: X X 
a) până la 500 CP, inclusiv

28
 578 578 

                                            
19

 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 11% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489  alin. (2) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal; 
20

 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 3% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal; 
21

 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 4% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal; 
22

 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 3% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal; 
23

 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 4% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal; 
24

 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 3% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal; 
25

 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 3.5% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 
26

 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 3.4% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 
27

 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 3.5% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal; 



b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv
29

 940 940 
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv

30
 1.446 1.446 

d) peste 4000 CP
31

 2.314 2.314 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta

32
 188 188 

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

33
 188 188 

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

34
 

289 289 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone
35

 506 506 
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 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 3% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal; 
29

 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 3.4% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 
30

 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 3.4% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 
31

 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 3.4% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 
32

 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 3.3% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 
33

 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 3.3% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 
34

 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 3.3% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 
35

 Valoarea prezentată în anexă s-a obținut după aplicarea coeficientului de majorare de 3.3% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal; 
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A. TAXA

36
 

 
pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pe anul 2016 

 
Art. 01.   (1) Persoanele care trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă autorizaţie prevăzută de capitolul V din Titlul IX al Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, trebuie să plătească taxe, înainte de eliberarea actului solicitat, după cum urmează : 
1. pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită : 

 
 

Tabelul nr. 11 

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
urbanism, în mediul urban    

NIVELURILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL ARONEANU 
PENTRU ANUL 2015 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL ARONEANU 
PENTRU ANUL 2016 

Suprafața pentru care se obține certificatul 
de urbanism 

- lei - - lei - 

a) până la 150 m² inclusiv 7 7 
b) între 151 și 250 m² inclusiv 8 8 
c) între 251 și 500 m² inclusiv 11 11 
d) între 501 și 750 m² inclusiv 14 14 
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 17 17 
f) peste 1.000 m² 17 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2 
17 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2 

 
               2. pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţii. 

                                            
36

 Valorile prezentate în prezenta anexă sunt după aplicarea coeficientului de majorare de 20%,  în temeiul prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal; 

mailto:primariaaroneanu@yahoo.com
http://www.comunaaroneanu.ro/


               3. taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate mai sus, este egală cu 1% din valoarea 

autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 

(2) Pentru taxele prevăzute mai sus, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele reguli : 
a. taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea 
avizului; 
b. în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana 
care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al aparatului de 
specialitate al primarului comunei Aroneanu; 
c. până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de 

construire. 
(3)Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 

certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
           (4)Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări, necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, 
sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări, taxa datorată se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren afectat de foraj sau de 
excavaţie cu valoarea de   10 lei. 
           (5)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse 
în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 
           (6)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote, ori campinguri este egală cu 2% din valoarea 
autorizată a construcţiei. 
           (7)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, 
precum şi pentru amplasarea panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 10 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 
           (8)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a unei construcţii este egală cu 0,1%  din valoarea impozabilă a 
construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se 
modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată. 
           (9)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de 16 lei pentru fiecare racord. 
          (10)Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primar sau de structurile de 
specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte în sumă de 18 lei. 
          (11)Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de  11 lei. 

 

B. T A X A
 

 
Pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor 

autorizaţii similare pe anul 2016: 
 

ART. 01.  Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii sanitare de funcţionare pentru desfăşurarea activităţilor economice este 18  lei. Autorizațiile 
se avizează anual până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul următor. Taxa de avizare reprezintă 50% din cuantumul taxei inițiale. 

 
ART. 02.  Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de funcţionare taxa este de 24  lei. 



 

ART. 03.  Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deţinute de autoritatea 

locală taxa este  15  lei/mp sau fracţiune de mp. 

 
ART. 04.  Taxa pentru eliberarea atestatului de producător taxa este 40 de lei. 
 

ART. 05.  Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 

- Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului 
Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei 
Aroneanu, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de: 
    a) 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m², inclusiv; 
    b) 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m². 
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A. T A X A

37 

PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE PE ANUL 2016 
 
 ART. 01.   Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere 
încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate care este de 3% din valoarea cuprinsă în contract. Din valoarea 
contractului se va scade T.V.A.-ul. 

 

 
B. T A X A

 

PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE PE ANUL 2016 
 

 ART. 01.  Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-un loc public datorează plata 
taxei anuale care se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului cu suma stabilită de 
consiliul local, după cum urmează:  

a. în cazul unui afişaj situat la locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 38 lei/mp sau fracţiune de mp. 
b. În cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de 28 lei/mp sau fracţiune de mp. 
ART. 02.    Contribuabilii care datorează taxa de afişaj în scop de reclamă şi publicitate în forma prezentată la art. 1 lit. (a-b) din prezenta 

anexă, sunt obligaţi să depună anual la compartimentul de specialitate contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu 
declaraţia anuală de impunere. 
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  Valorile prezentate în prezenta anexă sunt după aplicarea coeficientului de majorare de la 1% până la 20%, după caz, faţă de nivelul stabilit de lege, în teme iul 
prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
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I M P O Z I T U L
38 

pe spectacole pe anul 2016 
 

ART. 01.   (1) Orice persoană care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă datorează impozitul pe spectacole 
care se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară spectacolul, după cum urmează: 

1. Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, după 
cum urmează: 

a. în cazul unui spectacol de teatru, ca 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 altă competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este de 2% . 

b. în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. (a) cota de impozit este egală cu 5%. 
(2) Persoana  care datorează impozitul pe spectacole are următoarele obligaţii:  
a. să înregistreze biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate contabilitate al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Aroneanu; 
b. să asigure, la cererea compartimentului de specialitate aparatului de specialitate al primarului comunei Aroneanu, documentele justificative privind 

calculul şi plata impozitului pe spectacole. 
 

ART. 02.   (1) Orice persoană care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă datorează impozitul pe spectacole 
care se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară spectacolul, după cum urmează: 
 

a. În cazul videotecilor – 1 leu/mp/zi. 
 
b. În cazul discotecilor – 0,15 lei/mp/zi. 

 
 
(2) Pentru determinarea impozitului pe spectacole asupra nivelurilor menţionate la alineatul (I) se aplică coeficientul de corecţie pozitivă după cum 

urmează : 
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  Valorile prezentate în prezenta anexă sunt după aplicarea coeficientului de majorare de la 1% - 20%, după caz, faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul 
prevederilor art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
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Tabelul nr. 12 

Rangul localităţii Coeficient de corecţie 

IV 1,10 

V 1,00 
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T A X A

39 

Hotelieră pe anul 2016 
 
 
 ART. 01.    (1) Pentru şederea în hoteluri sau alte unităţi de cazare, declarate conform legii, persoanele fizice în vârstă de 
peste 18 ani datorează taxa hotelieră în coeficient de 5% aplicat la tarifele practicate de unitate pentru fiecare zi de şedere, indiferent de durata 
sejurului. 

(2) În cazul unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune turistică, cota taxei se datorează pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală 
de cazare. 
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  Valorile prezentate în prezenta anexă sunt după aplicarea coeficientului de majorare de 20% faţă de nivelul stabilit de lege, în temeiul prevederilor art. 489 alin 
(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
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T A X E     L O C A L E    P E   A N U L  2016 
 

 ART. 01.   (1) Contribuabilii, persoane fizice sau juridice, au obligaţia plăţii taxelor locale, în cuantumurile stabilite în tabelul de mai jos şi 
după procedura stabilită de normele Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu. 
 (2) Modelul permisului de parcare şi procedura de evidenţiere sunt stabilite prin normele Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Consiliului Local al comunei Aroneanu. 

(3) Modelul de cerere şi cel al autorizaţiei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru depozitarea de materiale este stabilit prin normele 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu. 
 (4) Modelul cererii şi cel al autorizaţiei pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru realizarea de lucrări sunt stabilite prin normele 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu. 
 (5) Modelul abonamentului şi al biletului valoric, precum şi procedura de evidenţiere a acestora pentru desfacerea de produse ce fac obiectul 
comerţului în pieţe, târguri, în oboare, standuri situate de-a lungul drumurilor publice, în parcări sau în alte locuri sunt stabilite prin normele 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu. 
 (6) Modelul biletelor sau abonamentelor şi procedura de evidenţiere a acestora pentru intrarea în parcuri, în grădini zoologice, în grădini 
botanice, în târguri, în bâlciuri, la ştranduri, la expoziţii, la locuri de agrement sau alte similare, sunt stabilite prin normele Regulamentului de Organizare 
şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu. 
 (7) Modelul cererilor pentru obţinerea autorizaţiei pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii, modelul autorizaţiei pentru ocuparea 
terenurilor cu oricare dintre aceste situaţii precum şi procedura de evidenţiere sunt stabilite prin normele Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Consiliului Local al comunei Aroneanu. 
  (8) Modelul biletului de intrare la vizitarea obiectivelor şi procedura de evidenţiere a acestora sunt stabilite prin normele Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Aroneanu. 
 

Tabelul nr. 13 

Nr. 
Articol 

Denumirea serviciului prestat, a actului întocmit şi eliberat,  etc. Cuantumul taxei 
zilnice (lei) 

00 01 02 

A. Utilizarea temporară a locurilor publice 

00 01 02 
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01 Pentru parcarea ocazională a vehiculelor (lei/vehicul/zi) 16 

02 Pentru parcarea curentă a vehiculelor (lei/vehicul/zi) 10 

03 Pentru depozitarea de materii şi materiale  (lei/mp/zi) 5 

04 Pentru realizarea unor lucrări pe domeniul public (lei/mp/zi) 10 

05 Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în locuri publice (lei/mp/zi) 10 

06 Pentru accesul în parcuri, la locuri de agrement sau altele similare (lei/persoană/ zi) 5 

07 Pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii, autorizate în condiţiile legii (lei/mp/zi) 3 

B. Vizitarea locurilor publice 

00 01 02 

01 Vizitarea muzeelor (lei/vizitator/zi) 2 

02 Vizitarea caselor memoriale (lei/vizitator/zi) 2 

03 Vizitarea monumentelor istorice (lei/vizitator/zi) 2 

04 Vizitarea monumentelor de arhitectură (lei/vizitator/zi) 2 

05 Vizitarea monumentelor arheologice (lei/vizitator/zi) 2 
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ALTE  T A X E  LOCALE  PE  ANUL  2016 

 
Pentru deţinerea de vehicule lente 

 
 ART. 01.   Contribuabilii proprietari sau deţinătorii cu orice titlu de vehicule lente pe raza administrativ-teritorială a comunei 
Aroneanu au obligaţia plăţii taxei pe vehiculele lente, după cum urmează: 

 
Tabelul nr. 14 

Nr. 
crt. 

Denumirea vehiculului lent Cuantumul taxei (lei/an/vehicul) 

00 01 02 

01 Autocositoare  41 

02 Autoexcavator  (excavator pe autoşasiu) 41 

03 Autogreder  41 

04 Autoscreper  41 

05 Autostivuitor  41 

06 Buldozer pe pneuri 41 

07 Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje 41 

08 Compactor autopropulsat 41 

09 Electrocar cu echipamente : sudura, grup electrogen, pompa etc. 41 

10 Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri 41 

11 Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri 41 

12 Excavator pe pneuri 41 

13 Freza autopropulsată pentru canale 41 

14 Freza autopropulsată pentru pământ stabilizat 41 

15 Freză rutieră 41 

16 Încărcător cu o cupă pe pneuri 41 

17 Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare 41 
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18 Macara cu greifer 41 

19 Macara mobilă pe pneuri 41 

20 Macara turn autopropulsată 41 

21 Maşina autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente 41 

22 Maşina autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor 41 

23 Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asflatice la drumuri 41 

24 Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor 41 

25 Maşină autopropulsată pentru forat 41 

26 Maşina autopropulsată pentru turnat asfalt 41 

27 Plug de zăpadă autopropulsat 41 

28 Saşiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn  41 

29 Tractor pe pneuri 41 

30 Troliu autopropulsat 41 

31 Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 41 

32 Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 41 

33 Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 41 

34 Vehicul pentru marcarea drumurilor 41 

35 Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri 41 
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T A X E     
S P E C I A L E  P E  A N U L  2016 

 
 ART. 01.  (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi/sau juridice, după caz, consiliul local 

Aroneanu, aprobă instituirea taxelor speciale. 
     (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor 
efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice locale, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii. 
     (3) Prin Regulamentul aprobat de Consiliul Local Aroneanu, s-au stabilit condiţiile şi sectoarele de activitate în care se pot institui taxele speciale, 
modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice pentru care se propun taxele respective, modalităţile de consultare şi de obţinere a acordului 
persoanelor fizice şi juridice beneficiare ale serviciilor respective. 
     (4) Hotărârea luată de consiliul local, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare va fi afişată la sediul 
acestuia sau vor fi publicate în presă, după caz. 
     (5) Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acesteia. După 
expirarea acestui termen consiliul local se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite. 
     (6) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi/sau juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au 
instituit taxele respective. 
 (7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind 
utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate, iar contul de execuţie al acestora se aprobă de consiliul local. 

(8) Taxele speciale constituie venituri cu destinaţie specială  ale bugetului local fiind utilizate pentru scopul în care au fost înfiinţate. Sumele 
neutilizate în anul curent se reportează pentru anul următor cu aceeaşi destinaţie. Taxele speciale se stabilesc cu începere de la 01.01.2016, după cum 
urmează: 

 

Tabelul nr. 15 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciului prestat/solicitării/actului, etc Cuantumul taxei 
speciale (lei) 

00 01 02 

01. – Imprimate eliberate la solicitarea persoanelor interesate pentru: 

00 01 02 
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Tabelul nr. 15 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciului prestat/solicitării/actului, etc Cuantumul taxei 
speciale (lei) 

01.01 Adeverinţe de rol, de venituri, certificate de neurmărire fiscală, etc (lei/imprimat) 3 

01.02 Adeverinţe de proprietate la Legilor nr. 18/1991; - 169/1997 ; - 1/2000 (lei/imprimat) 3 

01.03 Imprimate pentru starea civilă, altele decât certificate (lei/imprimat) 1 

01.04 Imprimate pentru dezbaterea moştenirii – anexa 24 (lei/imprimat) 50 

01.05 Imprimate pentru contracte de închiriere, arendare, etc (lei/imprimat) 2 

01.06 Imprimate altele decât cele mai sus prezentate (lei/imprimat) 1 

01.07 Certificate de naştere (lei/imprimat) 10 

01.08 Certificate de căsătorie (lei/imprimat) 15 

01.09 Certificate de deces (lei/imprimat) 1 

01.10 Duplicate certificate de naștere (lei/imprimat) 25 

01.11 Duplicate certificate de căsătorie (lei/imprimat) 50 

01.12 Duplicate certificate de deces (lei/imprimat) 20 

01.13 Certificate de divorț (lei/imprimat) 100 

02. – Întocmirea următoarelor acte : 

00 01 02 

02.01 Contractelor de arendă sau închiriere (lei/act întocmit) 2 

02.02 Întocmirea altor acte pentru persoanele fizice sau juridice solicitante care nu intră, de regulă, în atribuţiile autorităţii 
locale (lei/act întocmit) 

1 

03. – Punerea la dispoziţia persoanelor interesate în vederea consultării, la solicitarea acestora, a următoarelor înscrisuri din evidenţele 
autorităţii locale: 

00 01 02 

03.01 Documentaţiei primare ce stă la baza înscrierii în registrele agricole (contracte de vânzare-cumpărare, contracte de 
partaj succesoral, voluntar, tranzacţii judecătoreşti, etc) (lei/act) 

6 

03.02 Documentaţii ce stau la baza emiterii certificatului de urbanism (lei/certificat) 2 

03.03 Documentaţii ce stau la baza emiterii autorizaţiei de construire (lei/autorizaţie) 3 

03.04 Documentaţii ce stau la baza înscrierii în registrul special de arendă (lei/contract) 1 

04. – Pentru susţinerea activităţii de protecţie civilă: 

00 01 02 

04.01 Construcţii cu aria desfăşurată de până la 50 mp, inclusiv (lei/mp) 0,20 

04.02 Construcţii cu aria desfăşurată de peste 50 m.p. şi până la 100 mp inclusiv (lei/mp) 0,30 

04.03 Construcţii cu aria desfăşurată de peste 100 mp (lei/mp) 0,40 

05. – Măsurări, remăsurări, alinieri proprietăţi de către serviciul comunitar de cadastru şi agricultură din subordinea consiliului local la 
solicitarea persoanelor interesate: 

00 01 02 

05.01 Măsurări proprietăţi extravilane la solicitarea persoanelor interesate (lei/ora de măsurare în teren) 18 

05.02 Remăsurări proprietăţi extravilane la solicitarea persoanelor interesate (lei/ora de remăsurare în teren) 30 

05.03 Aliniere proprietăţi intravilane la solicitarea persoanelor interesate, în vederea îngrădirii proprietăţii (lei/ora de 
remăsurare în teren) 

15 

05.04 Realiniere proprietăţi intravilane, la solicitarea persoanelor interesate, în vederea îngrădirii proprietăţii (lei/ora de 20 



Tabelul nr. 15 

Nr. 
crt. 

Denumirea serviciului prestat/solicitării/actului, etc Cuantumul taxei 
speciale (lei) 

realiniere) 

05.05 Asistenţă şi consultanţă agricolă (lei/P.F./A..F./consultare) 1 

06. – Acces la serviciile oferite de căminul cultural: 

01 02 03 

06.01 Acces în sala de discoteca în zilele obişnuite (lei/persoană) 3 

06.02 Acces în sala de discotecă în zilele de sărbători sau hramuri bisericeşti – organizate cu orchestră (lei/persoană) 3 

06.03 Închirierea sălii căminului cultural pentru petreceri ocazionale (lei/petrecere/oră) 20 

06.04 Închirierea sălii căminului cultural pentru şedinţe şi/sau adunări politice (lei/şedinţă/oră) 10 

06.05 Închirierea sălii căminului cultural pentru şedinţe şi/sau adunări politice în zilele libere sau sărbătorile legale 
(lei/şedinţă/oră) 

15 

07. – Utilizarea domeniului public oferite în Zona de Agrement de pe malul lacului Aroneanu: 

00 01 02 

07.01 Parcarea autoturismelor, indiferent de capacitatea cilindrică (lei/autoturism/zi) 2 

07.02 Amplasarea corturilor (lei/cort/zi) 1 

07.03 Persoane fizice sau juridice care prestează diverse activităţi către consumatorii din zona de agrement 
(lei/zi/societate/PF/AF) 

5 

07.04 Practicarea activităţii de pescuit sportiv (lei/2 instrumente/zi) 25 

07.05 Practicarea activităţii de pescuit sportiv (lei/instrument/lună) 60 

08. – Alte servicii oferite la solicitarea persoanelor interesate: 

08.01 Procesare dosar divorţ 500  

08.02. Afişarea diferitelor anunţuri publicitare (etc) (lei/anunţ/zi) 0,5 

08.02 Afişarea anunţurilor publicitare pentru certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire (lei/anunţ/zi) 0,1 

08.03 Xerocopierea diferitelor acte şi/sau documente (lei/xerocopie) 0,5 

09. – Contribuţii pentru susţinerea şi funcţionarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă: 

09.01 Constituirea fondului necesar pentru buna funcţionare a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă (lei/societate 
comercială/an) 

15 

09.02 Constituirea fondului necesar pentru buna funcţionare a a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă (lei/P.F/A.F./an) 5 

09.03 Constituirea fondului necesar pentru buna funcţionare a a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 
(lei/persoană/an) 

1 

10. – Consultarea arhivei deţinute de autoritatea locală: 

10.01 Consultarea arhivei la solicitarea persoanelor interesate (lei/solicitare) 2 

11– Taxa pentru serviciului public de salubrizare 

11.01. Taxa pentru serviciului public de salubrizare (lei/persoana/luna) 5 

11.02. Taxa cazul gospodăriilor cu 5 sau mai mult de 5 persoane pentru serviciul public de salubritate lei/lună 25 

11.03 Taxa  pentru serviciului public de salubrizare (lei/societate comercială/luna/pubelă de 0,24 mc) 25 

11.04 Taxa pentru serviciului public de salubrizare (lei/PF/AF/II/IF/luna/pubelă de 0,24 mc) 25 



 

 

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 2016 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2016 

0% - 40%  

 
Extras din norma juridică 

NIVELURILE 
ACTUALIZATE

1
/AJUST

ATE
2
 PENTRU ANUL 

2015 
 - lei - 

NIVELURILE 
ACTUALIZATE

1
/AJUSTA

TE
2
  PENTRU ANUL 

2016 
-  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  

2 2 



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: 

x x 

         - pentru animale sub 2 ani 2 2 
         - pentru animale peste 2 ani 2 2 
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii 
proprietății asupra animalelor, pe cap de 
animal, în bilete de proprietate: 

x x 

         - pentru animale sub 2 ani 2 2 
         - 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 

2 2 

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

2 2 

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 

2 2 

10. Transcrierea, la cerere, în registrele de 
stare civilă române, a actelor de stare civilă 
întocmite de autoritățile străine 

2 2 

11.Reconstituirea  și  întocmirea  ulterioară, 
la cerere, a actelor de stare civilă 

2 2 

12.Eliberarea altor certificate de stare civilă 
în locul celor pierdute, sustrase, distruse 
sau deteriorate 

2 2 

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  

6 6 

     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 

2 2 

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.  

 
 
 

III.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru 
NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2 
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1
) Extras din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „Art. 50. – (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se actualizează 

anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției.;” 
2
) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:  

……………………………………………………………………………… 
   b) taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege; 
……………………………………………………………………………… 
   (11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. b) … 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.” 

Extras din norma juridică 

NIVELURILE 
ACTUALIZATE

1
/AJUSTATE

2
  

PENTRU ANUL 2015 
 - lei - 

NIVELURILE ACTUALIZATE
1
/AJUSTATE

2
  

PENTRU ANUL 2016 
-  lei - 

Art. 3. – (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel: 

a) până la valoarea de ……
1
) lei – 8%, dar nu mai puțin de …..

2)
 lei; 500

1
) … 20

2
) 500

1
) … 20

2
) 

b) între ……
1
) lei și ……

2
) lei - ……

3
) lei + 7% pentru ce depășește ……

4
) lei;  501

1
) … 5.000

2
) … 40

3
) …  500

4
) 501

1
) … 5.000

2
) … 40

3
) …  500

4
) 

c) între ……
1
) lei și ……

2
) lei - ……

3
) lei + 5% pentru ce depășește ……

4
) lei; 5.001

1
) … 25.000

2
) … 355

3
) …  5.000

4
) 5.001

1
) … 25.000

2
) … 355

3
) …  5.000

4
) 

d) între ……
1
) lei și ……

2
) lei - ……

3
) lei + 3% pentru ce depășește ……

4
) lei; 25.001

1
) … 50.000

2
) … 1.355

3
) …  25.000

4
) 25.001

1
) … 50.000

2
) … 1.355

3
) …  25.000

4
) 

e) între ……
1
) lei și ……

2
) lei - ……

3
) lei + 2% pentru ce depășește ……

4
) lei; 50.001

1
) … 250.000

2
) … 2.105

3
) …  50.000

4
) 50.001

1
) … 250.000

2
) … 2.105

3
) …  50.000

4
) 

f) peste ……
1
) lei - ……

2
) lei + 1% pentru ce depășește ……

3
) lei. 250.000

1
) … 6.105

2
) … 250.000

3
)   250.000

1
) … 6.105

2
) … 250.000

3
)   

Art. 5. – (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:  
b) stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecărui 
coproprietar …… lei pentru fiecare coproprietar; 

50 50 

Art. 6. – (1) Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale 
prevăzute de titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de 
procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită 
în continuare Cod de procedură civilă, se taxează cu ……

1
) lei, dacă valoarea 

cererii nu depășește ……
2
) lei, și cu ……

3
) lei, pentru cererile a căror valoare 

depășește ……
4
) lei. 

50
1
) … 2.000

2
) … 200

3
) …  2.000

4
) 50

1
) … 2.000

2
) … 200

3
) …  2.000

4
) 

(2) Cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din 
Codul de procedură civilă, se taxează cu …… lei. 

200 200 

(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, 
soluționate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din 
Codul de procedură civilă, se taxează cu …… lei. 

100 100 

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială, când sunt 
neevaluabile în bani, se taxează cu 20

1
) lei. Când cererea formulată pe cale de 

ordonanță președințială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 50
2
) lei, 

dacă valoarea acesteia nu depășește 2.000
3
) lei, și cu 200

4
) lei, dacă valoarea 

ei depășește 2.000
5
) lei. 

20
1
) … 50

2
) … 2.000

3
) …  200

4
) …2.000

5
) 20

1
) … 50

2
) … 2.000

3
) …  200

4
) …2.000

5
) 

Art. 7. – Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele 
morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice se taxează 
cu …… lei. 

100 100 

Art. 8. – (1) Se taxează cu …… lei următoarele acțiuni și cereri introduse la 
instanțele judecătorești:  

100 100 

(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este 
accesorie acțiunii în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea 
unui act juridic patrimonial se taxează cu 50

1
) lei, dacă valoarea cererii nu 

depășește 5.000
2
) lei, și cu 300

3
) lei, pentru cererile a căror valoare depășește 

5.000
4
) lei. 

50
1
) … 5.000

2
) … 300

3
) …  5.000

4
) 50

1
) … 5.000

2
) … 300

3
) …  5.000

4
) 

Art. 9. – Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:  



a) cereri de recuzare în materie civilă – pentru fiecare participant la proces – 
pentru care se solicită recuzarea - …… lei; 

100 100 

b) cereri de strămutare în materie civilă - …… lei; 100 100 

c) cereri de repunere în termen - …… lei; 20 20 

d) cereri de perimare - …… lei; 20 20 

e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile 
judiciare și despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - …… lei 

20 20 

f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în 
judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă - …… 
lei;  

20 20 

h) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute - …… lei; 50 50 

i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, 
atunci când sunt efectuate de către instanță - …… lei/pagină; 

0,20 0,20 

j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru 
fiecare exemplar de copie - …… leu/pagină; 

1 1 

k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau 
situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele 
aflate în arhiva acestora - …… leu/pagină; 

1 1 

l) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe 
hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive, se taxează cu …… lei 
pentru fiecare exemplar de copie. 

5 5 

Art. 10. – (1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:  
a) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a titlurilor, altele decât 
hotărârile judecătorești, pentru fiecare titlu - …… lei; 

20 20 

b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - …… 
lei. 

50 50 

(2) În cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea 
bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când 
acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă 
acestei contestații nu poate depăși suma de ……

1
) lei, indiferent de valoarea 

contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, 
contestația la executare se taxează cu ……

2
) lei. 

1.000
1
) … 100 

1
) 1.000

1
) … 100 

1
) 

(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu 
……

1
) lei, dacă valoarea cererii nu depășește ……

2
) lei, și cu ……

3
) lei, pentru 

cererile a căror valoare depășește ……
4
) lei. 

50
1
) … 5.000

2
) … 300

3
) …  5.000

4
) 50

1
) … 5.000

2
) … 300

3
) …  5.000

4
) 

Art. 11. – (1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează:  
a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să 
consfințească înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de 
mediere - …… lei; 

20 20 

b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - …… lei; când cererile au ca 
obiect instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor se 
taxează cu …… lei; 

100
1
) … 1.000

2
) 100

1
) … 1.000

2
) 

c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii 
de soluționare a contestației - …… lei. 

20 20 

Art. 12. – Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după cum urmează:  
a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea 
statutului acestora - …… lei; 

300 300 
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b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile 
prevăzute în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările 
ulterioare, precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… 
lei; 

200 200 

c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fără scop 
lucrativ, fundații, uniuni și federații de persoane juridice fără scop lucrativ, 
precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei. 

100 100 

Art. 13. – Acțiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează: 
a) pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor conexe, pentru 
constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata 
drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și 
pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube 
iminente, pentru asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului 
atins - …… lei; 

100 100 

b) pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor 
născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv 
drepturile patrimoniale ale inventatorului - …… lei; 

100 100 

c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, 
desene și modele industriale - …… lei. 

300 300 

Art. 14. – (1) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele 
judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu 
modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 
privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 287/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 
503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea 
voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se 
taxează cu …… lei. 

200 200 

(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect înregistrări 
în registrul comerțului se taxează cu …… lei. 

100 100 

Art. 15. – Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:  
a) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea 
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită 
în continuare Codul civil - …… lei;  

200 200 

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din 
Codul civil - …… lei; 

100 100 

c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul 
civil - …… lei; 

50 50 

d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației 
compensatorii - …… lei; 

50 50 

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca 
obiect stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea 
contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul 
părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu 
copilul, locuința familiei - …… lei fiecare cerere; 

20 20 

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani - …… lei, dacă nu sunt scutite, potrivit 
legii, de taxă de timbru. 

20 20 

Art. 16. – În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități 
administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează: 
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a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului 
pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a 
oricărui altui înscris - …… lei; 

50 50 

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor 
suferite printr-un act administrativ – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult 
de …… lei. 

300 300 

Art. 17. – Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxează după cum urmează:  
a) contestația împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici 
sau, după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin 
care au fost soluționate conflictele de competență dintre notarii publici - …… 
lei; 

100 100 

b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui 
act notarial - …… lei. 

20 20 

Art. 18. – Se taxează cu …… lei următoarele cereri formulate potrivit Legii nr. 
188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările ulterioare:  

20 20 

Art. 19. – În materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de 
constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva 
hotărârii pronunțate se taxează cu …… lei.  

20 20 

Art. 20. – Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în 
discuție fondul dreptului, se taxează cu …… lei. 

50 50 

Art. 21. – Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari 
sau mixte și apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu …… 
lei. 

20 20 

Art. 22. – Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează:  
a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, 
destinate a fi utilizate în străinătate - …… lei pentru fiecare înscris ori copie; 

10 10 

b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților - …… lei; 300 300 

c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic 
și a experienței dobândite în România, în vederea admiterii și practicării 
acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului 
Economic European; pentru atestarea calificării de traducător și interpret 
autorizat, în vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii 
Europene sau ale Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană; 
pentru atestarea calificării de expert tehnic judiciar în vederea exercitării 
acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic 
European ori în Confederația Elvețiană - …… lei; 

100 100 

d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării 
profesionale de traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în 
condițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor 
profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și 
completările ulterioare - …… lei.  

100 100 

Art. 23. – (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din: 
a) taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată 
de prima instanță, dar nu mai puțin de …… lei; 

20 20 

b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în 
bani, dar nu mai puțin de …… lei. 

20 20 
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Art. 24. – (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu …… lei 
dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) 
pct. 1-7 din Codul de procedură civilă. 

100 100 

(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de 
drept material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 
50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de ……

1
) lei; în 

aceeași ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se 
taxează cu ……) lei. 

100
1
) … 100

2
) 100

1
) … 100

2
) 

Art. 25. – (1) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, 
după caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:  

20 20 

(2) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, 
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești: 

50 50 

(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele 
hotărârii se timbrează, în toate situațiile, cu …… lei. 

100 100 

Art. 26. – (1) Pentru formularea contestației în anulare se datorează taxa de 
……  lei. 

100 100 

(2) Cererea de revizuire se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv de revizuire 
invocat. 

100 100 

(3) Acțiunea în anulare a hotărârii arbitrale se taxează cu …… lei pentru fiecare 
motiv invocat. 

100 100 

Art. 27. – Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor 
scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu …… lei. 

20 20 

 
 
 

Adoptată astăzi, 26 noiembrie 2015 
 

 

          Preşedinte de şedinţă                                                                                                                       Vizat pentru legalitate   
Consilier local, Bârlescu Neculai                                                                                                         Secretar, Alexandru Anca Elena 
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