Anexa la
HCL Balaciu nr. din
CAPITOLUL II

IMPOZITUL PE CLÃDIRI

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pãtrat de suprafaţa construitã desfãşuratã la clãdiri şi alte construcţii
aparţinând persoanelor fizice
Art.251 - alin.3
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2014
Felul clãdirilor şi al altor
Construcţii impozabile

Valoarea impozabilã
- lei/mp Cu instalaţii de
apã,canalizare,
electrice,încãlz.

Fãrã instalaţii de apã,canal.
electrice, încãlzire

(cond.cumulative)

1

2

3

4

5

6

Clãdiri:
Cu cadre din beton armat sau cu
pereţi exteriori din cărămidă arsă
sau din orice alte materiale rezultate
în urma unui tratament termic şi/sau
chimic
Cu pereţi exteriori din lemn,din
piatră naturală,din cărămidă
nearsă,din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament
termic şi/sau chimic
Clădire-anexă cu cadre din beton
armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
Clădire-anexă cu pereţi exteriori din
lemn,din piatră naturală,din
cărămidă nearsă,din vălătuci sau
din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic
În cazul contribuabilului care deţine
la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol, demisol şi/sau
la mansardă utilizate ca locuinţă,în
oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la punctele 1-4
În cazul contribuabilului care deţine
la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol, demisol şi/sau
la mansardă utilizate în alte scopuri
decăt cel de locuinţă,în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute la
punctele 1-4

806

478

219

137

137

123

82

54

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

75% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

50% din suma care s-ar
aplica clădirii

CAPITOLUL III IMPOZITUL PE TEREN

Art.258 alin.2
Zona în cadrul
Localitãţii
A

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN
-Terenuri cu construcţiiNIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2014 (lei/ha)
Nivelurile impozitului pe ranguri de localitãţi
Rang IV - sat reşedinţã
Rang V - sat aparţinãtor
766
613

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN INTRAVILAN
Art.258 alin.4
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Categoria de folosinţã

Zona I
Lei/ha
Zona A
24
18
18
40
46
24
13

Arabil
Pãşune
Fâneţe
Vii
Livezi
Pãduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestierã
Terenuri cu ape

IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN EXTRAVILAN
Art.258 alin.6
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5
5.1
6.
6.1
7.
7.1
8.
8.1
9.
10.

Categoria de folosinţă

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

Zona
Lei/ha
C
22
39
19
19
43
X
43
X
10

A
27
43
24
24
48
X
48
X
14

B
24
41
22
22
46
X
46
X
12

D
19
36
17
17
41
X
41
X
7

X

X

X

X

5
29
X
X

4
27
X
X

2
24
X
X

1
22
X
X

CAPITOLUL IV IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

2

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT
Art.263 alin.2 – Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanicã:
Tipul mijlocului de transport

1.Motorete,scutere,motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică
de până la 1600 cmc inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cmc
inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc
inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc
inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cmc
6. Autobuze,autocare,microbuze
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12
tone inclusiv,
8. Tractoare înmatriculate
II. Vehicule înregistrate
1.Vehicule cu capacitate cilindrică:
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

Nivelurile actualizate
pentru anul 2014
-lei/an/200 cmc sau
fracţiune8
18
72
144
290
24
30
18
lei/200 cmc
2
4
100 lei/an

Art.263 alin.(4) - Pentru autovehicule de transport marfã cu masa totalã autorizatã egală sau mai
mare de 12 tone
Impozitul ,în lei, pentru
vehiculele angajate exclusive
în operaţiunile de transport
intern

Numãrul axelor şi masa totalã maximã
autorizatã(în tone)
I. Vehicule cu 2 axe
1. Masa de cel puţin 12 tone,dar mai mică
de 13 tone
2. Masa de cel puţin 13 tone,dar mai mică
de 14 tone
3. Masa de cel puţin 14 tone,dar mai mică
de 15 tone
4. Masa de cel puţin 15 tone,dar mai mică
de 18 tone
5. Masa de cel putin 18 tone
II. Vehicule cu 3 axe

Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatică
sau un
echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie

0

133

133

367

367

517

517

1.169

517

1.169
3

1. Masa de cel puţin 15 tone,dar
de 17 tone
2. Masa de cel puţin 17 tone,dar
de 19 tone
3. Masa de cel puţin 19 tone,dar
de 21 tone
4. Masa de cel puţin de 21 t,dar
de 23 t
5. Masa de cel puţin 23 tone,dar
de 25 tone
6. Masa de cel puţin 25 tone,dar
de 26 tone
7. Masa de cel puţin 26 tone
III. Vehicule cu 4 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone,dar
de 25 tone
2. Masa de cel puţin 25 tone,dar
de 27 tone
3. Masa de cel puţin 27 tone,dar
de 29 tone
4. Masa de cel puţin 29 tone,dar
de 31 tone
5. Masa de cel puţin 31 tone,dar
de 32 tone
6. Masa de cel puţin 32 tone

mai mică

133

231

mai mică

231

474

mai mică

474

615

mai mică

615

947

mai mică

947

1472

mai mică

947

1472

947

1472

mai mică

615

623

mai mică

623

973

mai mică

973

1545

mai mică

1545

2291

mai mică

1545

2291

1545

2291

Art.263 alin.(5) - Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone│
I. Vehicule cu 2+1 axe
1. Masa de cel puţin 12 tone,dar
de 14 tone
2. Masa de cel puţin 14 tone,dar
de 16 tone
3. Masa de cel puţin 16 tone,dar
de 18 tone
4. Masa de cel puţin 18 tone,dar
de 20 tone
5. Masa de cel puţin 20 tone,dar
de 22 tone
6. Masa de cel puţin 22 tone,dar
de 23 tone
7. Masa de cel puţin 23 tone,dar
de 25 tone
8. Masa de cel puţin 25 tone,dar
de 28 tone
9. Masa de cel puţin 28 tone
II. Vehicule cu 2+2 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone,dar
de 25 tone
2. Masa de cel puţin 25 tone,dar
de 26 tone

mai mică

0

0

mai mică

0

0

mai mică

0

60

mai mică

60

137

mai mică

137

320

mai mică

320

414

mai mică

414

747

mai mică

747

1310

747

1310

mai mică

128

299

mai mică

299

491
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3. Masa de cel puţin 26 tone,dar
de 28 tone
4. Masa de cel puţin 28 tone,dar
de 29 tone
5. Masa de cel puţin 29 tone,dar
de 31 tone
6. Masa de cel puţin 31 tone,dar
de 33 tone
7. Masa de cel puţin 33 tone,dar
de 36 tone
8. Masa de cel puţin 36 tone,dar
de 38 tone
9. Masa de cel puţin 38 tone
III. Vehicule cu 2+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone,dar
de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone,dar
de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone
IV. Vehicule cu 3+2 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone,dar
de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone,dar
de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone,dar
de 44 tone
4. Masa de cel puţin 44 tone
V. Vehicule cu 3+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone,dar
de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone,dar
de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone,dar
de 44 tone
4. Masa de cel puţin 44 tone

mai mică

491

721

mai mică

721

871

mai mică

871

1429

mai mică

1429

1984

mai mică

1984

3012

mai mică

1984

3012

1984

3012

mai mică

1579

2197

mai mică

2197

2986

2197

2986

mai mică

1395

1937

mai mică

1937

2679

mai mică

2679

3963

2679

3963

mai mică

794

960

mai mică

960

1434

mai mică

1434

2283

1434

2283

Art.263 alin.6 - Pentru remorci,semiremorci şi rulote:
Capacitatea

a) pânã la o tonã inclusiv
b) peste 1 tonă,dar nu mai mult de 3 tone
c) peste 3 tone,dar nu mai mult de 5 tone
d) peste 5 tone
Art.263 alin.7) – Mijloace de transport pe apă
1) luntre,bãrci fãrã motor,folosite pentru pescuit şi uz
personal
2) bãrci fãrã motor folosite în alte scopuri
3) bãrci cu motor
4) nave de transport şi agrement
5) scutere de apă
6) remorchere şi împingãtoare:
a) pânã la 500 CP
b) peste 500 cp şi până la 2.000 CP inclusiv

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU
ANUL 2014
Taxa - lei/an
8
29
45
55
18
48
181
964
181
X
482
783
5

c) peste 2000 cp şi până la 4.000 CP inclusiv
d) peste 4.000 CP

1.205
1.928

7) vapoare- pentru fiecare 1000 tdw sau
fracţiune din aceasta
8) ceamuri,şlepuri şi barje fluviale în funcţie
de capacitatea de încãrcare:
a) cu capacitatea de încărcare pânã la 1500 tone
inclusiv
b) între 1501 şi 3000 tone inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare peste 3000 tone
Art.267 - Pentru eliberarea certificatelor avizelor,autorizaţiilor

157

Art.267 alin.4 În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc
în funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiilor,de
suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate astfel:
1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism,în funcţie de
suprafaţa pentru care se solicitã:
1.1. în mediul rural:
a) pânã la 150 mp inclusiv
b) între 151 şi 250 mp inclusiv
c) între 251 şi 500 mp inclusiv
d) între 501 şi 750 mp inclusiv
e) între 751 şi 1000 mp inclusiv
f) peste 1000 mp

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU
ANUL 2014
Taxa - lei
x

2. Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavãri,
necesare studiilor geotehnice,ridicãrilor
topografice,exploatãrilor de carierã,balastierelor,sondelor
de gaze şi petrol,precum şi altor exploatãri taxa datoratã
pentru fiecare mp este:
3. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru
chioşcuri,tonete,cabine,spaţii de expunere,situate pe cãile şi
în spaţiile publice,precum şi pentru amplasarea corpurilor şi
a panourilor de afişaj,a firmelor şi reclamelor taxa datoratã
este:
4. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrãrile de
racorduri şi branşamente la reţele publice de apã,canalizare,
gaze,termice,energie electricã,telefonie şi televiziune prin
cablu taxa datoratã pentru fiecare instalaţie este:
5. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi
amenajarea teritoriului de cãtre primari,taxa datoratã este:

X
157
241
422

x
3
3
4
6
7
7+0.005 lei/mp pentru fiecare mp care
depãşeşte suprafaţa de 1000 mp
8 lei ptr.fiecare mp afectat

8
pentru fiecare mp de suprafaţã
ocupatã de construcţie

13

15
9

6. Pentru eliberarea certificatului de nomenclaturã stradalã
şi adresã,taxa datoratã este:
7.Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru o clãdire
care urmeazã a fi folositã ca locuinţã sau anexã la locuinţã

8.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru
lucrãrile de organizare de şantier în vederea realizãrii unei
construcţii,care nu sânt incluse în altã autorizaţie de
construire,

0.5%
din valorea autorizatã a lucrãrilor de
construcţii

3%
din valoarea autorizatã a lucrãrilor de
organizare de şantier

6

9.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru
orice altã construcţie prevãzutã în alt alineat al prezentului
articol.
10. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală
sau parţială, a unei construcţii

11. Pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru
activitãţi lucrative:
12. Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare
13. Pentru eliberarea de: copii heliografice de pe planurile
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,deţinute de
consiliile locale,pentru fiecare mp de plan sau fracţiune de
mp:
14. Pentru eliberarea certificatului de producãtor
15.Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică,cod
CAEN-5530 restaurante si 5540-baruri

1%
din valoarea autorizatã a lucrãrilor de
construcţie,inclusiv instalaţiile aferente
0,1%
din valoarea impozabilă a construcţiei,
stabilită pentru determinarea
impozitului pe clădiri
15
20
32

80
4.000

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMÃ ŞI PUBLICITATE
Extras din norma juridicã

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU
ANUL 2014

Art.271(2) lit.a) în cazul unui afişaj situat în locul în care
32 lei/an/mp sau fracţiune de mp
persoana deruleazã o activitate economicã
Art.271(2) lit.b) în cazul oricãrui alt panou,afişaj sau
23 lei/an/mp sau fracţiune de mp
structurã de afişaj pentru reclamã şi publicitate
IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art .275 (2) lit.a) în cazul videotecilor
2 lei/mp/zi - în localităţile de rang IV
2 lei/mp/zi - în localităţile de rang V
Art.275 (2) lit.b) în cazul discotecilor
3 lei/mp/zi – în localităţile de rang IV
2 lei/mp/zi - în localităţile de rang -V
ALTE TAXE LOCALE
Taxă pentru înregistrarea contractelor de arendă
12 lei/contract
500 lei
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale
administrativă

IV. LEGEA NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU
Extras din norma juridicã

Cap. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel,altele decât cele
eliberate de instanţe,Ministerul Justiţiei,Parchetul de pe lângã Curtea
Supremã de Justitie şi de notarii publici,precum şi pentru alte servicii
prestate de unele instituţii publice

NIVELURILE
ACTUALIZATE
PENTRU ANUL 2014
- lei x
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1. Eliberarea de cãtre organele administraţiei publice centrale şi locale,de
alte autoritãţi publice,precum şi de instituţii de stat,care în exercitarea
atribuţiilor lor,sunt de drept sã certifice anumite situaţii de fapt,a certificatelor,adeverinţelor şi a oricãror alte înscrisuri prin care se atestã un fapt
sau o situaţie,cu excepţia acelor acte pentru care se plãteşte o altã taxã
extrajudiciarã de timbru mai mare
2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,pe cap de
animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
3. Certificarea(transcrierea) transmisiunii proprietãţii asupra animalelor,pe
cap de animal,în bilete de propietate:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
4. Eliberarea,la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate
medicale folosite în justiţie
6. Eliberarea ,la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
7. Înregistrarea ,la cerere, în actele de stare civilã a schimbãrii numelui şi a
sexului
8. Înregistrarea ,la cerere, în actele de stare civilã a desfacerii cãsãtoriei
9. Transcrierea,la cerere,în registrele de stare civilã române,a actelor de
stare civilã întocmite de autoritãţile strãine
10.Reconstituirea şi întocmirea ulterioarã,la cerere,a actelor de stare civilã
11.Eliberarea altor certificate de stare civilã în locul celor pierdute,sustrase,
distruse sau deteriorate
CAP. 2 Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi
înscrierea menţiunilor în acestea,precum şi pentru eliberarea permiselor de
vânãtoare şi pescuit
1. Acte de identitate:
a) eliberarea sau preschimbarea cãrţilor de identitate(inclusiv a celor
provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetãţenii români,eliberarea
carnetelor de identitate,precum şi eliberarea sau prelungirea valabilitãţii
legitimaţiilor provizorii pentru cetãţenii strãini şi persoanele fãrã cetãţenie
b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei
c) viza anualã a carnetelor de identitate ale cetãţenilor strãini şi ale
persoanelor fãrã cetãţenie
d) eliberarea unor noi cãrţi,buletine,carnete de identitate şi legitimaţii
provizorii în locul celor pierdute,furate sau deteriorate
2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor
date din Registrul permanent de evidenţã a populaţiei
3. Eliberarea sau viza anualã a permiselor de vânãtoare
4. Eliberarea sau viza anualã a permiselor de pescuit
CAP. 3 Taxe pentru examinarea conducãtorilor de autovehicule în vederea
Obţinerii permiselor de conducere
1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoalã de
conducãtori de autovehicule
a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
subcategoria A,A1,B,B1 şi B+E
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
categoria A
c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B,B1,B+E
d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile
C1,Tr,D,D1,C+E,D+E,C1+E,D1+E, Tb şi Tv

2

x
2
2
x
2
5
2
2
15
2
2
2
2
x

x
5

X
6
x
x
3
2
x
x
6
x
x
28
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e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E,D1+E,C,D,Tb,Tv
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
categoriile C+E,D+E
2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat,precum şi a
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea
aceleiaşi categorii a permisului de conducere,precum şi pentru persoanele
care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule,cu excepţia
celor pentru categoriile B,B1,B+E
3. Taxe pentru examinarea persoanelor cãrora le-a fost anulat permisul de
conducere,pentru categoriile cuprinse în permisul anulat
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la
examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere
CAP. 4. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor,autorizare
provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe
1. Taxe de înmatriculare permanentã sau temporarã a autovehiculelor şi
remorcilor
a) autovehicule şi remorci cu masa totalã maximã autorizatã de pânã la
3.500 kg inclusiv
b) autovehicule şi remorci cu masa totalã maximã autorizatã cuprinsã
între 750 kg inclusiv şi 3500 kg inclusiv
c) autovehicule şi remorci cu masa totalã maximã autorizatã mai mare
de 3500 kg
2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
neînmatriculate permanent sau temporar
3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi
Remorcilor
CAP. 4^1 Taxă pentru furnizare date
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor
date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor,precum şi din Registrul
naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de
înmatriculare şi din registrele judeţene de evidenţă a permiselor de
conducere şi certificatelor de înmatriculare
CAP.V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobândite în baza Legii fondului nr.18/1991 republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi
forestiere

x
x
84

x
x
x
x
60
x
145
9
414

5

15
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