
          România
     Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind anularea unor creanţe fiscale datorate bugetului local

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:

- prevederile art. 178 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, actualizată;

- prevederile art. 173 din H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a O.G. nr. 92/2003;
Examinând:

- expunerea de motive a primarului comunei;
- raportul compartimentului impozite şi taxe locale;
- avizul comisiei de specialitate.

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă anularea creanţelor fiscale datorate bugetului local al comunei 
Mihail Kogălniceanu, de până la 30 lei inclusiv, aflate în sold la data de 31.12.2011, 
provenite din impozite, taxe, contribuţii şi alte sume prevăzute de Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. Primarul comunei şi compartimentul impozite şi taxe locale vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
            Natu Gheorghe                         Secretar

       Vişan Tudoriţa
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         România
     Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 55/15.12.2011

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa
Având în vedere:

- prevederile titlului IX şi următoarele din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
Examinând:

- expunerea de motive a primarului comunei;
- raportul compartimentului impozite şi taxe locale;
- avizul comisiei de specialitate.

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) lit. c) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
55/15.12.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012, astfel : se 
abrogă paragraful privind „Taxa specială pentru eliberarea certificatului de atestare 
fiscală”. 

Art. 2. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Primarul comunei şi compartimentul impozite şi taxe locale vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       Preşedinte de şedinţă      Contrasemnează
            Natu Gheorghe                         Secretar

       Vişan Tudoriţa
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Anexa nr. 1 

VALORILE IMPOZABILE
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice

Tipul cladirii NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2012
Valoarea impozabila – lei/mp

Cu instalatii de apa, canalizare, Fara instalatii de apa,canalizare, 
                                                       electrice sau incalzire
electrice sau incalzire(conditii
cumulative)

0                              1                                                               2
1. Cladire cu cadre din beton armat 
sau cu pereti exteriori din caramida 

arsa sau din orice alte materiale 
rezultate in urma unui tratament 

termic si/sau chimic

                
                             806                                                       478

2. Cladire cu peretii exteriori din 
lemn, din piatra naturala, din 

caramida nearsa, din valatuci sau 
din orice alte materiale nesupuse 

unui tratament termic si/sau chimic

                             219                                                       137

3. Cladire - anexa cu cadre din 
beton armat sau cu pereti exteriori 
din caramida arsa sau din orice alte 

materiale rezultate in urma unui 
tratament termic si/sau chimic

                             137                                                        123

4. Cladire – anexa cu peretii 
exteriori din lemn, din piatra 

naturala, din caramida nearsa, din 
valatuci sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic 
si/sau chimic

                              82                                                           54

5. 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 pct. 1 –4    

75% din suma care s-ar aplica      75% din suma care s-ar aplica
cladirii                                                        cladirii

6. În cazul contribuabilului care 
deţine la aceeaşi adresă încăperi 

amplasate la subsol, demisol şi/sau 
la mansardă, utilizate in alte scopuri 

decat cel de  locuinţă, în oricare 
dintre tipurile de clădiri prevăzute 

la pct. 1 –4    

50% din suma care s-ar aplica     50% din suma care s-ar aplica
cladirii                                                        cladirii



IMPOZITUL /TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN – TERENURI CU 
CONSTRUCTII

Zona in cadrul 
localitatii

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2012 – lei/ha -
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati

                             IV                                                                          V
A                             766
B                                                                                                          460

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN – 
ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU 

CONSTRUCTII -
 

Nr.
crt. Categoria de folosinta

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2012 – 
lei/ha -

                    
                     
                      Zona A                                    Zona B 

1 Teren arabil 24 18
2 Pasune 18 16
3 Faneata 18 16
4 Vie 40 30
5 Livada 46 40
6 Padure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera
24 18

7 Terenuri cu ape 13 11
8 Drumuri si cai ferate x x
9 Teren neproductiv x x

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN
- lei/ha -

Nr.
crt.

Categoria de folosinta NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2012

Zona A Zona B
1 Teren cu constructii 27 24
2 Arabil 43 41
3 Pasune 24 22
4 Faneata 24 22
5 Vie pe rod, alta decat cea 

prevazuta la nr. crt. 5.1
48 46

5.1 Vie pana la intrarea pe rod x X
6 Livada pe rod, alta decat cea 

prevazuta la nr. crt. 6.1
48 46

6.1 Livada pana la intrarea pe rod x X



7 Padure sau alt teren cu vegetatie 
forestiera cu exceptia celui 
prevazut la nr. crt. 7.1

14 12

7.1 Padure in varsta de pana la 20 de 
ani si padure cu rol de protectie

x x

8 Teren cu apa, altul decat cel cu 
amenajari piscicole

5 4

8.1 Teren cu amenajari piscicole 29 27
9 Drumuri si cai ferate x x
10 Teren neproductiv x x

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Mijloace de transport cu tractiune mecanica

Mijloc de transport
NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2012

suma, in lei, pentru fiecare grupa de 200 cmc sau fractiune 
din aceasta-

 1. motorete, scutere, motociclete si 
autoturisme cu capacitate cilindrica de 

pana la 1600 cmc inclusiv

8

 2. autoturisme cu capacitate cilindrica 
intre 1601 cmc si  2000 cmc inclusiv

18

 3. autoturisme cu capacitate cilindrica 
intre 2001 cmc si  2600 cmc 

72

 4. autoturisme cu capacitate cilindrica 
intre 2601 cmc si  3000 cmc

144

 5. autoturisme cu capacitate cilindrica 
peste 3001 cmc

290

 6. autobuze, autocare, microbuze 24
7. alte autovehicule cu tractiune 
mecanica cu masa totala maxima 

autorizata de pana la 12 tone inclusiv

30

8. tractoare inmatriculate 18
Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone

Numarul axelor si masa totala maxima 
autorizata 

Impozitul, in lei, pentru
vehiculele angajate

exclusiv in operatiunile
de transport intern

Impozitul, in lei, pentru
vehiculele angajate in

operatiunile de transport
intern si international

Vehicule cu
sistem de
suspensie

pneumatica

Vehicule 
cu alt 

sistem de 
suspensie

Vehicule cu
sistem de
suspensie

pneumatica

Vehicule cu alt
sistem de
suspensie



sau un
echivalent
recunoscut

sau un
echivalent
recunoscut

I. Vehicule cu doua axe
1) Masa de cel putin de 12 t, dar mai 
mica de 13 t

0 133 0 133

2) Masa de cel putin de 13 t, dar mai 
mica de 14 t

133 367 133 367

3) Masa de cel putin de 14 t, dar  mai 
mica de 15 t

367 517 367 517

4) Masa de cel putin de 15 t, dar mai 
mica de 18 t

517 1169 517 1169

5)masa de cel putin 18 t 517 1169 517 1169
II. Vehicule cu 3 axe

1) Masa de cel putin de 15 t, dar mai 
mica de 17 t

133 231 133 231

2) Masa de cel putin de 17 t, dar mai 
mica de 19 t

231 474 231 474

3) Masa de cel putin de 19 t, dar mai 
mica de 21 t

474 615 474 615

4) Masa de cel putin de 21 t, dar mai 
mica de 23 t

615 947 615 947

5) Masa de cel putin de 23 t, dar mai 
mica de 25 t

947 1472 947 1472

6) Masa de cel putin de 25 t, dar mai 
mica de 26 t

947 1472 947 1472

7)masa de cel putin 26 t 947 1472 947 1472
III. Vehicule cu 4 axe

1) Masa de cel putin de 23 t, dar mai 
mica de 25 t

615 623 615 623

2) Masa de cel putin de 25 t, dar mai 
mica de 27 t

623 973 623 973

3) Masa de cel putin de 27 t, dar mai 
mica de 29 t

973 1545 973 1545

4) Masa de cel putin de 29 t, dar mai 
mica de 31 t

1545 2291 1545 2291

5) Masa de cel putin de 31 t, dar mai 
mica de 32 de t

1545 2291 1545 2291

6) Masa de cel putin 32 t 1545 2291 1545 2291
Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu 

masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone 
Numarul axelor si masa totala maxima 

autorizata 
Impozitul, in lei, pentru

vehiculele angajate
Impozitul, in lei, pentru
vehiculele angajate in



exclusiv in operatiunile
de transport intern

operatiunile de transport
intern si international

Vehicule cu
sistem de
suspensie

pneumatica
sau un

echivalent
recunoscut

Vehicule 
cu alt 

sistem de 
suspensie

Vehicule cu
sistem de
suspensie

pneumatica
sau un

echivalent
recunoscut

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie

I. Vehicule cu 2+1 axe
1) Masa de cel putin de  12 t, dar mai 
mica de 14 t

0 0 0 0

2) Masa de cel putin de  14 t, dar mai 
mica de 16 t

0 0 0 0

3) Masa de cel putin de  16 t, dar mai 
mica de 18 t

0 60 0 60

4) Masa de cel putin de  18 t, dar mai 
mica de 20 t

60 137 60 137

5) Masa de cel putin de  20 t, dar mai 
mica de 22 t

137 320 137 320

6) Masa de cel putin de  22 t, dar mai 
mica de 23 t

320 414 320 414

7) Masa de cel putin de  23 t, dar mai 
mica de 25 t

414 747 414 747

8) Masa de cel putin de 25 t, dar mai 
mica de 28 t

747 1310 747 1310

9)Masa de cel putin 28 t 747 1310 747 1310
II. Vehicule cu 2+2 axe

1) Masa de cel putin de  23 t, dar mai 
mica de 25 t

128 299 128 299

2) Masa de cel putin de  25 t, dar mai 
mica de 26 t

299 491 299 491

3) Masa de cel putin de  26 t, dar mai 
mica de 28 t

491 721 491 721

4) Masa de cel putin de  28 t, dar mai 
mica de 29 t

721 871 721 871

5) Masa de cel putin de  29 t, dar mai 
mica de 31 t

871 1429 871 1429

6) Masa de cel putin de  31 t, dar mai 
mica de 33 t

1429 1984 1429 1984

7) Masa de cel putin de  33 t, dar mai 
mica de 36 t

1984 3012 1984 3012

8) Masa de cel putin de  36 t, dar mai 
mica de 38 t

1984 3012 1984 3012

9) Masa de cel putin 38 t 1984 3012 1984 3012



III. Vehicule cu 2+3 axe
1) Masa de cel putin de  36 t, dar mai 
mica de 38 t

1579 2197 1579 2197

2) Masa de cel putin de  38 t, dar mai 
mica de 40 t

2197 2986 2197 2986

3) Masa de cel putin 40 t 2197 2986 2197 2986
IV. Vehicule cu 3+2 axe

1) Masa de cel putin de  36 t, dar mai 
mica de 38 t

1395 1937 1395 1937

2) Masa de cel putin de  38 t, dar mai 
mica de 40 t

1937 2679 1937 2679

3) Masa de cel putin de  40 t, dar mai 
mica de 44 t

2679 3963 2679 3963

4) Masa de cel putin 44 t 2679 3963 2679 3963
V. Vehicule cu 3+3 axe

1) Masa de cel putin de  36 t, dar mai 
mica de 38 t

794 960 794 960

2) Masa de cel putin de  38 t, dar mai 
mica de 40 t

960 1434 960 1434

3) Masa de cel putin de  40 t, dar mai 
mica de 44 t

1434 2283 1434 2283

4) Masa de cel putin 44 t 1434 2283 1434 2283
Remorci, semiremorci sau rulote 

Masa totala maxima autorizata NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2012
Impozitul, in lei

a) Pana la 1 tona inclusiv 8
b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 
tone 

29

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 
tone 

45

d)Peste 5 tone 55
Mijloace de transport pe apa

1. luntre, barci fara motor, folosite 
pentru pescuit si uz personal

18

2. barci fara motor, folosite in alte 
scopuri 

48

3. barci cu motor 181
4. nave se sport si agrement 964
5. scutere de apa 181
6.  remorchere si impingatoare: X
     a) pana la 500 CP inclusiv 482
     b) peste 500 CP si pana la 2.000 
CP, inclusiv

783

     c) peste 2.000 CP si pana la 4.000 
CP, inclusiv

1.205



     d) peste 4.000 CP 1.928
7. vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw 
sau fractiune din acesta

157

8. ceamuri, slepuri si barje fluviale : X
     a) cu capacitatea de incarcare pana 
la 1.500 tone inclusiv

157

      b) cu capacitatea de incarcare de 
peste 1.500 tone, si pana la 3.000 tone, 
inclusiv 

241

     c) cu capacitatea de incarcare de 
peste 3.000 tone

422

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR
Taxa pentru eliberarea 

certificatului de urbanism, in mediu 
rural

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2012

Suprafata pentru care se obtine 
certificatul de urbanism

Taxa, in lei

     a) pana la 150 mp inclusiv 2,5
     b) intre 151 si 250 mp inclusiv 3
     c) intre 251 si 500 mp inclusiv 4
     d) intre 501 si 750 mp inclusiv 5
     e) intre 751 si 1000 mp inclusiv 6
     f) peste 1000 mp 6+0,005 lei/mp pentru fiecare mp care depaseste 1000mp
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
foraje sau excavari

7 lei pentru fiecare mp afectat

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
construire pentru chioscuri , tonete, 
cabine, spatii de expunere, situate pe 
caile si in spatiile publice, precum si 
pentru amplasarea corpurilor si a 
panourilor de afisaj, a firmelor si 
reclamelor este :

 7 lei
pentru fiecare mp de suprafata 

ocupata de constructie

Pentru eliberarea unei autorizatii 
privind lucrarile de racorduri si 
bransamente la retele publice de apa, 
canalizare, gaze, energie termica, 
energie electrica, telefonie si 
televiziune prin cablu  

11 lei pentru fiecare racord

Taxa pentru avizarea certificatului de 
urbanism de catre comisia de 
urbanism si amenajarea teritoriului, de 
catre primari sau de structurile de 
specialitate din cadrul consiliului 
judetean

 

13 

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatura stradala si adresa 8



Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice:
in mediul rural 13
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de 
functionare 

17

Taxa pentru eliberarea de copii 
heliografice de pe planuri cadastrale 
sau de pe alte asemenea planuri, 
detinute de consiliile locale 

28 pentru fiecare mp sau fractiune de mp

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
producator

40

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala 
a autorizatiei privind desfasurarea 
activitatii de alimentatie publica

500

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE

Taxa pentru afisaj in scop de reclama 
si publicitate

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2012
- lei/mp sau fractiune de mp -

a) in cazul unui afisaj situat in locul in 
care persoana deruleaza o activitate 
economica 

28

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj 
sau structura de afisaj pentru reclama 
si publicitate

20

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Manifestarea artistica sau 
activitatea distractiva:

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2012
- lei/mp/zi de functionare -

a) in cazul videotecilor 1
b) in cazul discotecilor 2

ALTE TAXE LOCALE

                                                                                       NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL 
2012

 Taxa zilnica pentru utilizarea 
temporara a locurilor publice:
- pentru depozitarea de materiale
- pentru desfacerea de produse ce 

fac obiectul comertului in piete, 
targuri, standuri, oboare, parcuri 
sau alte asemenea locuri

5 lei/zi
5 lei/zi



Taxa pentru eliberarea de copii ale 
documentelor existente in arhiva 
Primariei Mihail Kogalniceanu, cu 
exceptia celor referitoare la drepturile 
salariale :
Format A4
Format A3

Persoane fizice                              Persoane juridice 
         lei                                                     lei

            4                                                    5
            5                                                    7

Taxa pentru eliberarea de copii dupa 
documentele solicitate in conformitate 
cu prevederile Legii nr. 544/2001 

1 leu/coala si/sau fila

SANCTIUNI
Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice

Art. 294 alin. (3) - Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 60 lei la 
240 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 240 lei la 600 lei

Art. 294 alin. (4) - Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si 
gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si 

se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1.360 lei. 
Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice

Art. 294 alin. (6) - In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la 
alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%, respectiv:

Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 240 lei la 960 lei, iar cele de 
la lit. b)-d) cu amenda de la 960 lei la 2400 lei.

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea , inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa 
caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu 

amenda de la 1.100 lei la 5.450 lei.   

LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

ANEXA – LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Eztras din norma juridica NIVELURILE AJUSTATE PENTRU 
ANUL 2011 
Taxa, in lei

Cap. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, 
altele decat cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei 
si Libertatilor Cetatenesti , Parchetul de pe langa Curtea 
Suprema de Justitie si de notarii publici, precum si 
pentru alte servicii prestate de unele institutii publice

x

1. Eliberarea de catre organele administratiei publice 
centrale si locale, de alte autoritati publice, precum si de 
institutii de stat, care, in exercitarea atributiilor lor, sunt 
in drept sa certifice anumite situatii de fapt, a 
certificatelor, adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri 
prin care se atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia 

2



acelor acte pentru care se plateste o alta taxa 
extrajudiciara de timbru mai mare
2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra 
animalelor, pe cap de animal :

x

         - pentru animale sub 2 ani 2
         - pentru animale peste 2 ani 2
3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii 
asupra animalelor, pe cap de animal, in bilete de 
proprietate :

x

         - pentru animale sub 2 ani 2
         - pentru animale peste 2 ani 4
4. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale si 
altor certificate medicale folosite in justitie 

2

5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2
6. Inregistrarea la cerere, in actele de stare civila a 
schimbarii numelui si a sexului

13

7. Inregistrarea la cerere, in actele de stare civila a 
desfacerii casatoriei

2

8. Transcrierea la cerere, in registrele de stare civila 
romane, a actelor de stare civila intocmite de autoritatile 
straine

2

9. Reconstituirea si intocmirea ulterioara, la cerere, a 
actelor de stare civila

2

10. Eliberarea altor certificate de stare civila in locul 
celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

Cap. 4. Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si 
remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si 
autorizare de circulatie pentru probe

x

1. Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a 
autovehiculelor si remorcilor :

x

a) autovehicule si remorci cu masa totala maxima 
autorizata de pana la 3.500 kg inclusiv

52

b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima 
autorizata mai mare de 3.500 kg

125

2. Taxe de autorizare provizorie a circulatiei 
autovehiculelor si remorcilor neinmatriculate permanent 
sau temporar

8

3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru probe a 
autovehiculelor si remorcilor

357

Cap. 5. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate 
asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, cu exceptia celor pentru terenurile 
agricole si forestiere

13

Taxa pentru furnizare date
4



Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice 
privind furnizarea unor date din Registrul national de 
evidenta a persoanelor 

- Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi 
folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructii.

- Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier 
in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de 
construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de 
santier.

- Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat 
cele prevazute mai sus este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
constructie, inclusiv instalatiile aferente.

- Taxa pentru eliberarea autoroizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei 
constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila a constructiei stabilita pentru 
determinarea impozitului pe cladiri.  

- Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de 
construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 
autorizatiei initiale.

- Pentru manifestari artistice, competitii sportive sau alte activitati distractive, 
impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata 
din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor. Cota de impozit se determina 
dupa cum urmeaza:

a) 2% pentru manifestari artistice, cinematografice, muzicale, de circ, pentru competitii 
sportive interne si internationale;

b) 5% pentru manifestari artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, 
recitaluri sau alte asemenea manifestari artistice ori distractive care au un caracter 
ocazional.

         
        Presedinte de sedinta                                                         Contrasemneaza 
           Natu Gheorghe                                                                       Secretar

                                                                                 Visan Tudorita
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