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                    ROMÂNIA  
           JUDEŢUL HUNEDOARA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORĂŞTIE 
SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE 
 
 

RAPORT  
 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
 pentru anul 2016 

 
 

Impozitele şi taxele locale se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea prevederilor 
Titlului IX  din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.art. 491 din Legea nr.227/2015: 

Prin Legea nr.227/2015, se aduc modificări în modul de stabilire a impozitelor şi taxelor locale, în 
special în ceea ce priveşte impozitul pe clădiri şi teren persoane fizice şi juridice; de asemenea, acordarea 
unor facilităŃi la plata impozitelor şi taxelor locale sunt lăsate la latitudinea consiliului local. 

Având în vedere modificările legislative apărute în modul de stabilire a impozitelor şi taxelor 
locale, respectiv în ceea ce priveşte impozitul pe clădiri şi teren, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi a 
persoanelor juridice, pentru anul 2016 se propune ca nivelul unor impozite şi taxe locale să se menŃină la 
acelaşi nivel ca şi în anul 2015, excepŃie făcând impozitul pentru clădirile aparŃinând persoanelor fizice 
care se majorează cu indicele de inflatie cumulate pe ultimii 3 ani (8,23%). Astfel, propunem următoarele 
cote şi valori stabilite în sume fixe: 
1) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru 
clădirile rezidenŃiale şi clădirile - anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0,1 %; 
2) cota prevăzută la art.458 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru 
clădirile nerezidenŃiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0,2 %; 
3) cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru 
clădirile nerezidenŃiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităŃi din domeniul agricol), se 
stabileşte la 0,4 %; 
4) cota prevăzută la art.458 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru 
clădirile nerezidenŃiale în care valoarea clădirii nu poate fi fi calculată conform prevederilor art. 458 
alin. (1) în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 2 %; 
- valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei se determină prin înmulŃirea suprafeŃei construit 
desfăşurate a acesteia, exprimată în metrii patraŃi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare din tabelul 
următor:  
Tipul cladirii Valoarea impozabilă 

-lei/mp- 
Valoarea impozabilă 

- lei/mp- 

 Clădire cu inst. electrică, de apă, 
de canalizare şi de încălzire 
(condiţii cumulative) 

Clădire fără inst. Electrică, de 
apă, de canalizare şi de 
încălzire 

0 3 4 

A. Clădire cu cadre de beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă 
sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau 
chimic 

1000 600 

B. clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament 
termic şi/sau chimic  

300 200 

C. clădire anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament 
termic şi/sau chimic  

200 175 
 

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

125 75 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceiaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, la demisol, şi/sau/ la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre 
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 deţine la aceiaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de 
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit A-D  

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 
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5) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru 
clădirile rezidenŃiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 0,2 %; 
6) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru 
clădirile nerezidenŃiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 1,25 %; 
7) cota prevăzută la art. 460 alin (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal (impozit/taxă pentru 
clădirile nerezidenŃiale aflate în proprietatea sau deŃinute de persoanele juridice, utilizate pentru 
activităŃi din domeniu agricol), se stabileşte la 0,4 %;   
8) cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru 
clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinŃă în 
cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 5%; 
- impozitul/taxa pentru terenurile situate în intravilan, înregistrat la categoria de folosinŃă de terenuri 
cu construcŃii, precum şi terenul înregistrat in registrul agricol la altă categorie de folosinŃă decât cea 
de terenuri cu construcŃii în suprafaŃă de până la 400 mp inclusiv, impozitul se stabileşte prin 
înmulŃirea suprafeŃei terenului cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
  
 0 I II III IV V 

A   7.553    

B   5.269    

C   3.335    

D   1.763    

 
- impozitul pentru terenul intravilan înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinŃă decât 
cea de terenuri cu construcŃii, pentru suprafaŃa care depăşeşte 400 mp impozitul/taxa pe teren se 
determină prin înmulŃirea suprafeŃei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare 
prevăzută în tabelul următor iar acest rezultat se înmulŃeşte cu coeficientul de corecŃie corespunzător 
(4). 
 

Nr. 
crt. 

Categoria de folosinţă NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2016 
ZONA ( LEI/HA) 

0 1 A B C D 

1. Teren arabil   28 21 19 15 

2. Păşune 21 19 15 13 

3. Fâneaţă  21 19 15 13 

4. Vie 46 35 28 19 

5. Livadă 53 46 35 28 

6. Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră  

28 21 19 15 

7. Teren cu ape 15 13 8 X 

8. Drumuri şi căi ferate X x X X 

9.  Neproductiv X x X X 

 
În cazul unei teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa se stabileşte luând în considerarea valorile 
din tabelul următor la care se aplică coeficientul de corecŃie din tabelul următor: 
 

Nr. 
crt 

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2016 zona 
(lei/ha) 

0 1 A B C D 

1. Teren cu construcţii 31 28 26 22 

2. Arabil 50 48 45 42 

3. Păşune 28  26  22 20 

4 Fâneaţă  28 26 22 20 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1. 56 53 50 48 

5.1. Vie până la intrarea pe rod X X X X 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1.  56 53 50 48 

6.1. Livadă până la intrarea pe rod X X X X 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui 16 14 12 8 
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prevăzut la nr. crt. 7.1. 

7.1. Pădure în vârstă de până la 20 ani şi pădure cu rol de protecţie   X X X X 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 5 2 1 

8.1. Teren cu amenajări piscicole 34 31 28 26 

9 Drumuri şi căi ferate  X X X X 

10 Teren neproductiv X X X X 

 
CoeficienŃii de corecŃie sunt următorii: 
 

Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii    - II - 
A 2,4 
B 2,3 
C 2,2 
D 2,1 

 
- Impozitul pe mijloacele de transport: 
 
Pentru mijlocele de transport sub 12 tone, nivelurile propuse fiind cele stabilite în tabelul următor: 
 

    Mijloc de transport cu tracţiune mecanică                             lei/200 cmc sau fracţiune din 
aceasta   

                    I. Vehicule înmatriculate  

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică 
    de până la 1600 cmc, inclusiv        8 

2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600   9 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601cmc şi 2000 cmc inclusiv   18 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv   72 

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 , inclusiv   144 

6. autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cmc     290 

7. Autobuze, autocare, microbuze         24   

8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 t inclusiv   30 

8. Tractoare înmatriculate         18 

________________________________________________________________________________________ 
 II. Vehicule înregistrate         
 

1.  Vehicule cu capacitate cilindrica                lei/200 cmc                      
 1.1.Vehicule inregistrate  cu capacitate cilindrica < 4.800 cmc    4 
 1.2.Vehicule inregistrate  cu capacitate cilindrica > 4.800 cmc    6 
  Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata                50 lei/an  

 
9) cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (pentru mijloacele de transport hibride), 
se stabileşte la 100 %; 
 - În cazul unui ataş , impozitul pe mijloacele de transport este de 50% din taxa pentru motociclete, 
motorete şi scuterele respective; 
- impozitul pentru mijloacele de transport se majorează cu 16%  
- în cazul unui autovehicul 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 : 
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 NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2016 
impozitul – în lei 

  
  

 
 
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 
admisă  

Ax(e) moto(are) cu sistem de 
suspensie pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie pentru 
axele motoare  

I Vehicule cu două axe   

 1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133 

 2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 

 3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 

 4. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 517 1169 

 5. Masa de cel puţin 18 tone 517 1169 

II Vehicule cu trei axe   

 1.  Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 

 2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 

 3.  Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 

 4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 

 5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1472 

 6.  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1472 

 7. masa de cel puţin 26 tone 947 1472 

III Vehicule cu patru axe    
 1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 

 2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 

 3.  Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1545 

 4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1545 2291 

 5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1545 2291 

 5. Masa de cel puţin 32 tone 1545 2291 

   
 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: 
 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2016  
impozitul – în lei  

  

  
 
 
 
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 
admisă  

Ax(e) moto(are) cu sistem de 
suspensie pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I  Vehicule cu 2 + 1 axe    

 1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 

 2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 

 3.  Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60 

 4.  Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 

 5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 

 6.  Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 

 7.  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 

 8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1310 

 9. Masa de cel puţin 28 tone 747 1310 

II Vehicule cu 2 + 2 axe   

 1.  Masa de cel puţin23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 

 2.  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 
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 3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 

 4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 

 5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1429 

 6.  Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1429 1984 

 7.  Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1984 3012 

 8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1984 3012 

 9. Masa de cel puţin 38 tone 1984 3012 

III Vehicule cu 2 + 3 axe   

 1.  Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1579 2197 

 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2197 2986 

 3. Masa de cel puţin 40 tone 2197 2986 

IV Vehicule cu 3 +2 axe    

 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1395 1937 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1937 2679 

 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2679 3963 

 4. Masa de cel puţin 44 tone 2679 3963 

V Vehicule cu 3 + 3 axe   

 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 

 2.  Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1434 

 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar nu mai mică de 44 tone 1434 2283 

 4. Masa de cel puţin 44 tone 1434 2283 

 
 

- impozitul datorat pentru o remorcă sau semiremorcă care nu face parte dintr-o combinaţie de 
autovehicule, sumele fiind cele prevăzute în tabelul următor: 
 

 NIVELURILE APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2016 

                                  Masa total maximă autorizată Impozitul, în lei 

a)  până la 1 tonă inclusive 9 

b) peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 

c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 

d) peste 5 tone  64 

 
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 
 
- pentru eliberarea certificatului de urbanism, nivelul propus este cel prevăzut în tabelul următor: 
 

taxa  pentru eliberarea certificatului de urbanism 
 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 
FISCAL 2016 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei 

a) până la 150 mp inclusiv  (între 4-6 lei) 6 

b) între 151 mp şi 250 mp inclusiv ( între 5 – 6 lei) 7 

c) între 251 mp şi 500mp inclusiv (între 6 – 8 lei) 9 

d) între 501mp şi 750 mp inclusiv (între 8 – 10 lei) 12 

e) între 751 mp şi 1000 mp inclusiv (între 10 – 12 lei) 14 

f) peste 1000 mp  (12 + 0,01 lei/mp) 14+ 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care 
depăşeşte 1000 mp 

 
10) cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea certificatului de 
urbanism), se stabileşte la 30 %; 
2) taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajare a 
teritoriului sau de către primari (art. 474 alin(4) din L 227/2015 privind Codul fiscal)  15 lei; 
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11) cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea unei autorizaŃii 
de construire pentru o clădire rezidenŃială sau o clădire - anexă), se stabileşte la 0,5 %; 
12) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaŃiei de 
construire pentru alte construcŃii decât cele menŃionate la lit.l), se stabileşte la 1 %; 
13) cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea autorizaŃiei de 
construire), se stabileşte la 30 %; 
14) cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaŃiei de 
desfiinŃare, totală sau parŃială, a unei construcŃii), se stabileşte la 0,1 %; 
15 ) taxa pentru eliberarea autorizaŃiei de foraje sau excavării necesare lucrărilor de cercetare şi 
prospectare a terenurilorîn etapa efecturăă studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările 
topografice (art. 474 alin (10) din L 227/2015 privind Codul Fiscal)  - 15 lei  
16) cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaŃiei 
necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcŃii care nu sunt 
incluse în altă autorizaŃie de construire), se stabileşte la 3%; 
17) cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaŃiei de 
amenajare de tabere de corturi, căsuŃe sau rulote ori campinguri), se stabileşte la 2 %; 
18)- taxă pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaŃii de expunere, 
corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaŃiile publice (art 474, alin (14) 
din L 227/2015 privind Codul fiscal) 8 lei  
19)  taxă pentru eliberarea unei autorizaŃii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reŃelele 
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu (art. 474 
alin (15) din L 227/2015 privind Codul fiscal) 13 lei  
20) taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă (art. 474 alin (16) din L 
227/2015 privind Codul Fiscal) – 9 lei  
21) taxă pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol (art. 475 alin (2) din L 227/2015 privind Codul 
Fiscal) 80 lei  
22)  taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaŃiei privind desfăşurarea activităŃii de alimentaŃie 
publică (art 475 alin (3) din L 227/2015 privind Codul fiscal) 
   a) pentru suprafeŃe de până la 500 mp inclusiv: 

- pentru suprafeŃe mai mici de 20 mp inclusiv – alimentaŃie public care se desfăşoară numai în 
-târgurile de animale – cu locuri de servire - persoane juridice – 150 lei  
      - persoane fizice – 130 lei 
- pentru suprafeŃe de până la 50 mp inclusive- alimentaŃie ăublică de tip fast – food ( comenzi 
servite la geam, fără locuri de servire, rulate)  – 300 lei; 
- pentru suprafeŃe cuprinse între 50 şi 100 mp, inclusiv – 400 lei; 
- pentru suprafeŃe cuprinse între 100-200 mp, inclusiv – 600 lei; 
- pentru suprafeŃe cuprinse între 200-250 mp inclusiv – 800 lei; 
- pentru suprafeŃe cuprinse între 250-300 mp inclusiv – 1000 lei; 
- pentru suprafeŃe cuprinse între 300-400 mp inclusiv – 2000 lei; 
- pentru suprafeŃe cuprinse între 400-500 mp inclusiv – 3000 lei; 

     b) pentru o suprafaŃă mai mare de 500 mp – 4000 lei; 
 

23) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru serviciile de reclamă şi 
publicitate), se stabileşte la 3%; 
24)  a)Taxa pentru afişaj în locul situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, este 
de 32 lei/mp sau fracŃiune de mp (art. 478 alin (2) lit a); 
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau oricărei alte structure de afişaj pentru reclamă şi publicitate, 
suma este de 23 lei/mp sau fracŃiune de mp ( art. 478 alin (2) lit. b)  
 
25) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul unui spectacol 
de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui 
film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiŃie sportivă internă 
sau internaŃională), se stabileşte la 2 %; 
26) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit. b) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul oricărei alte 
manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), se stabileşte la 5 %; 
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27) taxe speciale (art. 484 din L 227/2015 privind Codul Fiscal): 
  – taxa de salubritate  – persoane fizice - 6 lei/persoana/luna 
    - persoane  juridice – 5 lei/angajat/lună  
    - persoane juridice fără angajaŃi – 3 lei/lună 
    - persoane juridice cu mai mult de 5 angajaŃi – 60 lei/mc/luna  

 - taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice –80 
lei 

- taxa pentru autorizarea activităţii de vânzare sau prezentarea ambulatorie a produselor, 
serviciilor – 14 lei;   
- taxa pentru viza anuală a autorizaţiei de funcţionare este de 50% din taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei de funcţionare; 

-Alte taxe locale    
28) Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice (art.486, alin (1) din L 227/2015 
privind Codul Fiscal;  
- comerţ ocazional cu produse nealimentare (flori, mărţişoare, cadouri)  - 14 lei/mp/zi 
- comerţ cu produse alimentare (cornuri, dulciuri, sucuri)   - 15 lei/mp/zi 
- puncte de colectare a produselor din fauna şi flora zonei (melci, ciuperci, plante medicinale, fructe 
de pădure, etc)         - 14 lei/mp/zi 
- comerţ cu mărfuri industriale ( mobilă din maşină, perdele, covoare, expoziţii, amplasare corturi, 
oferte promoţionale)         - 14 
lei/mp/zi 
- depozitarea de diverse materiale        - 4 lei/mp/zi 
- depozitarea de bunuri mobile pe domeniul public – târguri, expoziţii cu vânzare – 4lei/mp/zi 
 
29) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă (art. 486. Alin (4) din L 
227/2015 privind Codul Fiscal) – 500 lei< 
30) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
ademenea planuri, deŃinute de consiliile locale (art. 486 alin (5) din L 227/2015) 
 - scara 1:    500  - 15 lei 
 - scara 1: 1.000 -  24lei 
 - scara 1: 2.000  -  32 lei 
 
 Pentru plata cu anticipaŃie a următoarele impozite se acordă bonificaŃie la plată, astfel: 
- BonificaŃia prevăzută la art.462 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte în 
cazul impozitului pe clădiri la 10 % ( pentru persoane fizice). 
- BonificaŃia prevăzută la art.467 alin.(2), din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte în 
cazul impozitului pe teren la 10 % ( pentru persoane fizice). 
- BonificaŃia prevăzută la rt. 472, alin (2), din Legea 227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte în 
cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10% (pentru persoanele fizice).  
 

 Pentru anul 2016, următoarele categorii de impozite şi taxe se ajustează cu cote adiŃionale în 
conformitate cu art.489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel: 
a) în cazul persoanelor fizice, impozitul pentru mijloacele de transport a căror masă totală autorizată 
este mai mică de 12 t se ajustează prin aplicarea cotei adiŃionale de 16%; 
b) în cazul persoanelor juridice, impozitul pentru mijloacele de transport a căror masă totală autorizată 
este mai mică de 12 t se ajustează prin aplicarea cotei adiŃionale de 16%; 
 

 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusive hotărârile 
Consiliului Local al Municipiului Orăştie, prin care s-au instituit/ stabilit impozite şi taxe locale pe o 
perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în Anexa nr.2, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

 Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Orăştie, în temeiul cărora s-au acordat facilităŃi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal 
curent, este prevăzută în Anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au obligaŃia de a 
depune o declaraŃie la Serviciul Impozite şi Taxe Locale, în cursul anului, ori de câte ori apar 
modificări în caracteristicile (dimensiunile ş.a.) afişajului, în termen de 30 de zile de la data apariŃiei 
acestor modificări. Formatul declaraŃiei este conform formularelor tipizate pentru stabilirea, 
constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale şi a altor venituri ale 
bugetelor locale. 

Se aprobă scutirea de la plata plata impozitului/taxei pe clădirile care sunt clasate ca 
monumente istorice, de arhitectură sau arheologie, muzee ori case memorial şi a impozitului 
terenului/taxei aferente,  care se regăsesc în Ordinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului NaŃional nr. 
2361/2010 pentru aprobarea Listei Monumentelor Istorice   

Se aprobă procedura de acordare a facilităŃilor la plata impozitului pe clădiri şi teren aferent 
clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaŃiile neguvernamentale şi 
întreprinderi sociale, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Se aprobă procedura de acordare a facilităŃilor la plata impozitului pe clădiri şi teren aferent 
clădirilor utilizate de organizaŃiile nonprofit folosite exclusiv pentru activităŃile fără scop lucrativ, 
conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Se aprobă reducerea cu 50% a impozitului pentru clădiri şi terenul aferent datorat de  
persoanele prevăzute în Legea recunoştinŃei pentru victoria RevoluŃiei Române din Decembrie 
1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, conform procedurii prevăzută în anexei nr. 6, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Se aprobă procedura de acordare a facilităŃilor la plata impozitului pe clădirea folosită ca 
domiciliu şi terenul aferent aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor fizice ale căror 
venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe Ńară ori constau în exclusivitate din 
indemnizaŃie de şomaj sau ajutor social, conform anexei 7, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Se aprobă scutirea de  la plata impozitului pentru clădirile la care proprietarii au executat 
pe cheltuială propire lucrări de intervenŃie pentru creşterea performanŃei energetice, astfel cum 
este prevăzut în  OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului nr. 18/2009 şi a Legii nr. 153/2011, 
conform anexei nr. 8, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Impozitul pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilanul municipiului 
Orăştie se majorează cu până la 500% (art. 489 alin 5) din L 227/2015) conform criteriilor 
prevăzute în  Regulament care constituie în anexa nr. 9.   

 Zonarea intravilanului Municipiului Orăştie avută în vedere la determinarea obligaŃiilor 
fiscale, este stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Orăştie nr. 176/2010 pentru 
încadrarea pe zone fiscale a terenurilor din  intravilanul municipiului Orăştie, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 Zonarea extravilanului Municipiului Orăştie avută în vedere la determinarea obligaŃiilor 
fiscale, este stabilită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Orăştie nr. 59/2006 pentru 
delimitarea zonelor în extravilanul municipiului Orăştie, cu modificările şi completările ulterioare. 

 CreanŃele fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2015, mai mici de 40 lei se anulează.  
 Se menŃin în vigoare facilităŃile acordate persoanelor cărora le-a fost conferit titlul de “ 

cetăŃean de onoare” al Municipiului Orăştie prin hotărâri ale consiliului local  
Se menŃin în vigoare prevederile HCL nr. 105/2015 privind aprobarea instituirii taxei 

special de salubrizare şi a regulamentului pentru constatarea, încasarea şi utilizarea taxei special 
de salubrizare.  
 
 
 
         Întocmit, 
                Şef serviciu I.T.L 
                ec.Căstăian Dina 
 


