
 
 

Denumire impozit/taxă 
Nivel prevăzut în L. 227/2015  

(conform rangului si  zonelor localităţii)  
Nivel propus 
pt. anul 2016 

 

Clădiri rezidentiale si clădiri anexă înre 0,08 % si 

0,2 % asupra valorii impozabile 

0,08 % Impozitul pe clădiri persoane fizice 

Clădiri nerezidentiale între 0,2 % si 1,3 % asupra 

valorii  

0,2 % 

Clădiri rezidentiale între 0,08 % si 0,2 % asupra 

valorii impozabile 

0,2 % Impozitul pe clădiri persoane juridice 

Clădiri nerezidentiale între 0,2 % si 1,3 % asupra 

valorii impozabile 

1,3 % 

Zona A - Pleniţa  Zona A – C. Tr. Zona A - Pleniţa  Zona A – C. Tr. Impozitul pe teren intravilan – c.c. 
711 - 1788 lei/ha  569 - 1422  lei/ha 

 

711 lei/ha  711 lei/ha 

 

Impozitul pe teren intravilan – altă categ. 
- arabil        

- păşune      

- fâneaţă      

- vie            

- livadă       

- pădure      

 

28 lei/ha 

21 lei/ha 

21 lei/ha 

46 lei/ha 

53 lei/ha 

28 lei/ha 

  

28 lei/ha 

21 lei/ha 

21 lei/ha 

46 lei/ha 

53 lei/ha 

28 lei/ha 

 

28 lei/ha 

21 lei/ha 

21 lei/ha 

46 lei/ha 

53 lei/ha 

28 lei/ha 

  

28 lei/ha 

21 lei/ha 

21 lei/ha 

46 lei/ha 

53 lei/ha 

28 lei/ha 

 

Impozitul pe terenul extravilan 
- teren cu construcţii       

- arabil         

- păşune      

- fâneaţă     

- vie           

- livadă      

- pădure    

 

22 - 31 lei/ha 

42 - 50 lei/ha 

20 - 28 lei/ha 

20 - 28 lei/ha 

48 - 55 lei/ha 

48 - 56 lei/ha 

  8 - 16 lei/ha 

  

22 - 31 lei/ha 

42 - 50 lei/ha 

20 - 28 lei/ha 

20 - 28 lei/ha 

48 - 55 lei/ha 

48 - 56 lei/ha 

  8 - 16 lei/ha 

 

22 lei/ha 

45 lei/ha 

20 lei/ha 

20 lei/ha 

50 lei/ha 

50 lei/ha 

8   lei/ha 

  

23 lei/ha 

48 lei/ha 

21 lei/ha 

21 lei/ha 

52 lei/ha 

52 lei/ha 

  9 lei/ha 

 



Impozitul pe mijloacele de transport  
Autovehicule 

- motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme 

cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc 

inclusiv – 8 lei pentru fiecare grupă de 200 cmc sau 

fracţiune 

- motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu 

capacitatea cilindrică de peste 1600 cmc - 9 lei lei 

pentru fiecare grupă de 200 cmc sau fracţiune 

- autoturisme cu capacitatea cilindrică între1601 – 

2000 cmc – 18 lei pentru fiecare grupă de 200 cmc 

sau fracţiune 

- autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 – 

2600 cmc - 72 lei pentru fiecare grupă de 200 cmc 

sau fracţiune 

- autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 – 

3000 cmc - 144 lei pentru fiecare grupă de 200 cmc 

sau fracţiune 

- autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 

3001 cmc - 290 lei pentru fiecare grupă de 200 cmc 

sau fracţiune 

- autobuze, autocare, microbuze - 24 lei pentru 

fiecare grupă de 200 cmc sau fracţiune 

- alte vehicule cu tractiune mecanică masa totală 

maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv - 30 

lei pentru fiecare grupă de 200 cmc sau fracţiune 

- tractoare înmatriculate - 18 lei pentru fiecare 

grupă de 200 cmc sau fracţiune 

8 lei 

 

 

 

9 lei 

 

 

18 lei 

 

 

72 lei 

 

 

144 lei 

 

 

290 lei 

 

 

24 lei 

 

30 lei 

 

 

18 lei 

Remorci, semiremorci sau rulote - până la 1 tonă inclusiv – 9 lei 

- peste 1 tonă dar nu mai mult de 3 tone – 34 lei 

- peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone – 52 lei 

- peste 5 tone – 64 lei  

9 lei 

34 lei 

52 lei 

64lei 

Mijloace de transport pe apă - luntre, bărci fără motor folosite pentru pescuit şi 

uz personal – 21 lei 

21 lei 

 



- bărci fără motor folosite în alte scopuri – 56 lei 

- bărci cu motor – 210 lei 

- nave de sport şi agrement – 0 – 1119 lei 

- scutere de apă – 210 lei 

56 lei 

210 lei 

1119 lei 

210 lei 

Taxă pentru eliberarea Certificatului de 

urbanism în mediul urban 

 
 
 
Notă: Pentru mediul rural taxa este 50 % 
din taxa stabilită pentru mediul urban 

până la 150 mp inclusiv – 5-6 lei 

între 151 şi 250 mp inclusiv – 6 - 7  lei 

între 251 şi 500 mp inclusiv – 7-9 lei  

între 501 şi 750 mp inclusiv -   9-12 lei 

între 751 şi 1000 mp inclusiv – 12 -14 lei 

peste 1000 mp – 14 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp 

care depăşeşte 1000 mp 

6 lei 

7 lei 

9 lei 

12 lei 

14 lei 

14 lei + 0,01 …… 

Taxă pentru prelungirea unui certificat de 

urbanism 

30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea 

certificatului sau a autorizatiei initiale 

30 % ........ 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje 

sau excavări  

între 0 -15 lei pentru fiecare mp afectat 10 lei/mp 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 

construire pentru chioşcuri, tonete cabine, 

amplasarea corpurilor panourilor de afişaj, a 

firmelor şi reclamelor  

între 0-8 lei pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată 

de construcţie 

8 lei 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii 

privind lucrările de racorduri şi branşamente 

la reţele publice de apă, canalizare, gaze, 

termice, energie electrică, telef. şi televiz. 

prin cablu 

între 0 – 13  lei pentru fiecare racord 13 lei 

Taxa pentru avizarea certificatului de 

urbanism de către comisia de urbanism şi 

amenajarea teritoriului    

între 0 – 15 lei 15 lei 

Taxa pentru eliberarea certificatului de 

nomenclatură stradală şi adresă  

între 0 –  9 lei 9 lei 

Taxă pentru eliberarea de copii heliografice 

de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri  

între 0 –  32 lei pentru fiecare mp sau fracţiune 32 lei 



Tx pentru eliberarea autorizaţiei sanitare de 

funcţionare  

între 0 –  20 lei 20 lei 

   

Taxă pentru eliberarea atestatului de 

producător / Carnet de comercializare a 

produselor agricole  

 

între 0 –  80 lei 80 lei 

Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a 

autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publică - CAEN 561, 563 si 932 

până la 500 mp - până la 4000 lei 

> 500 mp - până la 8000 lei 

4000 lei 

5000 lei 

Taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă 

şi publicitate.  

La locul desf. activ. între 0 – 32 lei/mp 

Alt panou – 0 – 23 lei/mp 

32 lei/mp 

23 lei/mp 

Impozitul pe spectacole  Până la 2 % din suma încasată din vânzarea 

biletelor de intrare si a abonamentelor pentru 

spectacole de teatru, circ, film, operă, operetă erc. 

Până la 5 % în cazul oricărei alte manifestări 

artistice  

1 % 

 

 

2 % 

Vehicule înregistrate Cu cap. cil. < 4800 cmc – 2-4 lei /200cmc 

Cu cap. cil. > 4800 cmc – 4-6 lei /200 cmc 

Fără cap. cil. evidenţiată  - 50-150 lei an 

4 lei/200cmc 

6 lei/200 cmc  

150 lei/an 

Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorţ 

pe cale administrativă 

500 lei 500 lei 

   
   
   
 


