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HOTĂRÂRE 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018 

 
 
 

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

- prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, actualizată;A 

- prevederile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
Examinând: 

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

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) şi 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 stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2018, după cum urmează : 

a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, constituind anexa nr. 1; 

b) cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se 
stabileşte la 0,1 %; 

c) cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se 
stabileşte la 1%; 
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. 
      În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor art. 458 alin. 
(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, impozitul se calculează prin aplicarea cotei 
de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal. 
d) cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se 

stabileşte la 0,2 % ; 
e) cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se 

stabileşte la 1,3 %. 



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. 
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%. 
f) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se 

stabileşte la 3 %. 
 
Art. 2. Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte după cum urmează : 
a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10%; 
b) în cazul impozitului pe teren, la 10%; 
c) în cazul impozitului pe mijlocul de transport, la 10%. 

 
Art. 3. – (1) Cota adiţională prevăzută la art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, se stabileşte la 20 % pentru impozitele şi taxele locale, cu excepţia taxelor 
prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c). 

 
Art. 4. Pentru determinarea impozitului pe cladiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei 

de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2018, 
se menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 28/28.11.2003. 

 
Art.5. Impozitul pe teren, conform art. 464 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, nu se datorează pentru:  
a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau 
agrement; 
      b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, 
utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 
      c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a 
întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu 
caracter umanitar, social şi cultural; 
      d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, 
precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite 
pentru activităţi economice; 
      e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor; 
      f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau 
particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care 
sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de 
şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum 
şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi funcţionează potrivit Legii nr. 
263/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
      g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi 
economice; 



      h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente 
infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele şi staţiile de pompare aferente 
acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului 
privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate 
imobiliară; 
      i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea 
apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite 
ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din 
subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează 
folosirea suprafeţei solului; 
      j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada 
cât durează ameliorarea acestora; 
     k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură 
sau silvicultură; 
      l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri 
principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 
România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi 
terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranţă; 
    m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi 
cele ale metroului; 
    n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele 
utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 
    o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu 
respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 
    p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, 
în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi 
economice; 
    q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia 
terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
    r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de 
război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
    s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
    t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv 
a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi 
în gradul I de invaliditate; 
    u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), 
c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 



    v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi 
administrării arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de 
Administrare a Registrelor Naţionale Notariale; 
    w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se 
reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu 
vârsta de până la 20 de ani; 
    x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie; 
    y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate 
sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate 
publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice.  

z) suprafeţele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, 
de arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de titularul 
dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru 
activităţi economice. 
 

 
Art. 6. Impozitul pe clădiri, conform art. 456 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, nu se datorează pentru:  
1. clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor 

administrativ-teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice 
sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept 
public; 

2. clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul 
de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 

3. clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform 
legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum 
şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

4. clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase 
recunoscute oficial, asociaţiilor religioase şi componentelor locale ale acestora, 
precum şi casele parohiale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi 
economice; 

5. clădirile funerare din cimitire şi crematorii; 
6. clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau 

particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor 
care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele 
din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi 
cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi 
funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum 
şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite 
pentru activităţi economice; 



8. clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi 
economice; 

9. clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele 
utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de 
stat; 

10. clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, 
hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la 
apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate 
canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor 
care sunt folosite pentru activităţi economice; 

11. clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, 
baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu 
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice; 

12. clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 
13. clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, 

în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 
economice; 

14. clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu 
respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

15. clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, 
silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia 
încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice; 

16. clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei 
participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui 
decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

17. clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome 
"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepţia încăperilor care sunt 
folosite pentru activităţi economice; 

18. clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de 
război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

19. clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 

20. clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 
handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, 
respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai 
minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; 

21. clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, 
concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie 



sau o autoritate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 
economice; 

22. clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării 
şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de 
Administrare a Registrelor Naţionale Notariale; 

23. clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie. 
24. clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de 

titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau 
principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. 

 
Art. 7. Impozitul pe mijloacele de transport, conform art. 469 alin. (1) din Legea nr. 
227/2015, nu se aplică pentru: 
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, 

văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur 
mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
     b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 
handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, 
aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav 
sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de 
transport, la alegerea contribuabilului; 
    c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 
art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
    d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 
art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
    e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor 
fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei; 
    f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 
    g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de 
transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în 
afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public; 
    h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 
    i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 
    j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 
    k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 
    l) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, 
cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine 
acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
    m) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită 
de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, 



asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, 
familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în 
dificultate, în condiţiile legii; 
    n) autovehiculele acţionate electric; 
    o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în 
folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing; 
    p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale.   

 
Art. 8. Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 9 . – (1) Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija 
secretarului comunei Mihail Kogălniceanu. 

(2) – Aducerea la cunoştinţa publică se face prin afişare la sediul autorităţii 
administraţiei publice locale şi pe site-ul www.primariamihailkogalniceanu.ro 

 
     Art. 10. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la data de 01.01.2018. 

 
     Art. 11. Primarul comunei va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.   
 
 
 
 
 
      Preşedinte de şedinţă                                                          Contrasemnează  
 Florea Mariana - Loredana                                                             Secretar 
                                                                                                   Ionescu Tudoriţa 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 62 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 07.12.2017  



 Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 62/07.12.2017 
 
 

TABLOUL 
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, 

alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile 
aplicabile începând cu anul 2018 

 
 
   
├───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤ 
│          Tipul clădirii                           │         Valoarea impozabilă         │ 
│                                                   │             - lei/m˛ -              │ 
│                                                   ├─────────────────────┬───────────────┤ 
│                                                   │Cu instalaţii de apă,│Fără instalaţii│ 
│                                                   │canalizare, electrice│    de apă,    │ 
│                                                   │      şi încălzire   │  canalizare,  │ 
│                                                   │(condiţii cumulative)│ electrice sau │ 
│                                                   │                     │   încălzire   │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤ 
│A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi  │                     │               │ 
│exteriori din cărămidă arsă ori din orice alte     │                     │               │ 
│materiale rezultate în urma unui tratament termic  │                     │               │ 
│şi/sau chimic                                      │       1.000         │      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 ori 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 │                     │               │ 
│ori din orice alte materiale nesupuse unui         │                     │               │ 
│tratament termic şi/sau chimic                     │          125        │       75      │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤ 
│E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi│          75%        │       75%     │ 
│adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau│  din suma care s-ar │din suma care  │ 
│la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare     │   aplica clădirii   │ s-ar aplica   │ 
│dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D   │                     │    clădirii   │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤ 
│F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi│         50%         │      50%      │ 
│adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol    │ din suma care s-ar  │ din suma care │ 
│şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât│  aplica clădirii    │ s-ar aplica   │ 
│cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de     │                     │   clădirii    │ 
│clădiri prevăzute la lit. A-D                      │                     │               │ 
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────┘ 
 
 
 
 
 

 
Zona în cadrul 

localităţii 
Nivelurile impozitului/taxei pe teren, pe ranguri de localităţi    

- lei/ha -  
IV V 

A 900 600 
B  600 

 
 



┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate în intravilan             │ 
│ - orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii -   │ 
│                                                                              │ 
│                                                           │ 
│                                                                  - lei/ha -  │ 
├────┬──────────────────────────────────────┬────────┬──────┬───────┬──────────┤ 
│Nr. │                                  Zona│        │      │       │          │ 
│crt.│Categoria de folosinţă                │    A   │  B   │       │          │ 
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ 
│ 1. │Teren arabil                          │   28   │  21  │       │          │ 
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ 
│ 2. │Păşune                                │   21   │  19  │       │          │ 
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ 
│ 3. │Fâneaţă                               │   21   │  19  │       │          │ 
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ 
│ 4. │Vie                                   │   46   │  35  │       │          │ 
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ 
│ 5. │Livadă                                │   53   │  46  │       │          │ 
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ 
│ 6. │Pădure sau alt teren cu vegetaţie     │        │      │       │          │ 
│    │forestieră                            │   28   │  21  │       │          │ 
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ 
│ 7. │Teren cu ape                          │   15   │  13  │       │          │ 
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ 
│ 8. │Drumuri şi căi ferate                 │    0   │   0  │       │          │ 
├────┼──────────────────────────────────────┼────────┼──────┼───────┼──────────┤ 
│ 9. │Teren neproductiv                     │    0   │   0  │       │          │ 
└────┴──────────────────────────────────────┴────────┴──────┴───────┴──────────┘ 
 

     Teren extravilan 
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐ 
│Nr. │                 Categoria de folosinţă                    │ Impozit│ 
│crt.│                                                           │  (lei) │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│1   │Teren cu construcţii                                       │     31 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│2   │Teren arabil                                               │     50 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│3   │Păşune                                                     │     28 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│4   │Fâneaţă                                                    │     28 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│5   │Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1       │     55 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│5.1 │Vie până la intrarea pe rod                                │      0 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│6   │Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1    │     56 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│6.1 │Livadă până la intrarea pe rod                             │      0 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│7   │Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia  │        │ 
│    │celui prevăzut la nr. crt. 7.                              │     16 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│7.1 │Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de  │        │ 
│    │protecţie                                                  │      0 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│8   │Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole       │      6 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│8.1 │Teren cu amenajări piscicole                               │     34 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│9   │Drumuri şi căi ferate                                      │      0 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│10  │Teren neproductiv                                          │      0 │ 
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘ 
 
 
 
 
 



 ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ 
 │Nr. │       Mijloace de transport cu tracţiune mecanică       │Lei/200 cmc  │ 
 │crt.│                                                         │sau fracţiune│ 
 │    │                                                         │din aceasta  │ 
 ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ 
 │     I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta)      │ 
 ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ 
 │  1 │Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu │      8      │ 
 │    │capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv    │             │ 
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
 │  2 │Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea  │      9      │ 
 │    │cilindrică de peste 1.600 cmc                            │             │ 
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
 │  3 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi │     18      │ 
 │    │2.000 cmc inclusiv                                       │             │ 
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
 │  4 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi │     72      │ 
 │    │2.600 cmc inclusiv                                       │             │ 
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
 │  5 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi │    144      │ 
 │    │3.000 cmc inclusiv                                       │             │ 
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
 │  6 │Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc │    290      │ 
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
 │  7 │Autobuze, autocare, microbuze                            │     24      │ 
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
 │  8 │Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă│     30      │ 
 │    │autorizată de până la 12 tone, inclusiv                  │             │ 
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
 │  9 │Tractoare înmatriculate                                  │     18      │ 
 ├────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┤ 
 │                     II. Vehicule înregistrate                              │ 
 ├────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┤ 
 │  1 │Vehicule cu capacitate cilindrică                        │ lei/200 cmc │ 
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
 │ 1.1│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică           │     3       │ 
 │    │< 4.800 cmc                                              │             │ 
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
 │ 1.2│Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică           │     5       │ 
 │    │> 4.800 cmc                                              │             │ 
 ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
 │  2 │Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată          │   100 lei/an│ 
 └────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ 
 
 
 

     În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, 
conform hotărârii consiliului local. 
     

În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul 
pentru motocicletele respective. 
     

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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 
 │     Numărul de axe şi greutatea brută încărcată    │        Impozitul      │ 
 │                  maximă admisă                     │       (în lei/an)     │ 
 │                                                    ├─────────────┬─────────┤ 
 │                                                    │    Ax(e)    │  Alte   │ 
 │                                                    │ motor(oare) │sisteme  │ 
 │                                                    │ cu sistem   │  de     │ 
 │                                                    │de suspensie │suspensie│ 
 │                                                    │ pneumatică  │ pentru  │ 
 │                                                    │    sau      │ axele   │ 
 │                                                    │echivalentele│ motoare │ 
 │                                                    │ recunoscute │         │ 
 ├───┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │  I│două axe                                                                │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de   │      0      │    142  │ 
 │   │  │13 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de   │    142      │    395  │ 
 │   │  │14 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de   │    395      │    555  │ 
 │   │  │15 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 4│Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de   │    555      │  1.257  │ 
 │   │  │18 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 5│Masa de cel puţin 18 tone                    │    555      │  1.257  │ 
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │ II│3 axe                                                                   │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de   │    142      │    248  │ 
 │   │  │17 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de   │    248      │    509  │ 
 │   │  │19 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de   │    509      │    661  │ 
 │   │  │21 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 4│Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de   │    661      │    1019 │ 
 │   │  │23 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 5│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │    1019     │  1.583  │ 
 │   │  │25 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 6│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │    1019     │  1.583  │ 
 │   │  │26 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 7│Masa de cel puţin 26 tone                    │    1019     │  1.583  │ 
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │III│4 axe                                                                   │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │    661      │    670  │ 
 │   │  │25 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │    670      │   1046  │ 
 │   │  │27 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de   │    1046     │  1.661  │ 
 │   │  │29 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 4│Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de   │  1.661      │  2.464  │ 
 │   │  │31 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 5│Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de   │  1.661      │  2.464  │ 
 │   │  │32 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 6│Masa de cel puţin 32 tone                    │  1.661      │  2.464  │ 
 └───┴──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘ 
 



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: 
 
 ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 
 │     Numărul de axe şi greutatea brută încărcată    │        Impozitul      │ 
 │                  maximă admisă                     │       (în lei/an)     │ 
 │                                                    ├─────────────┬─────────┤ 
 │                                                    │   Ax(e)     │ Alte    │ 
 │                                                    │ motor(oare) │sisteme  │ 
 │                                                    │ cu sistem   │  de     │ 
 │                                                    │de suspensie │suspensie│ 
 │                                                    │ pneumatică  │ pentru  │ 
 │                                                    │    sau      │ axele   │ 
 │                                                    │echivalentele│motoare  │ 
 │                                                    │ recunoscute │         │ 
 ├───┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │  I│2 + 1 axe                                                               │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de   │       0     │      0  │ 
 │   │  │14 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de   │       0     │      0  │ 
 │   │  │16 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de   │       0     │     64  │ 
 │   │  │18 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 4│Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de   │      64     │    147  │ 
 │   │  │20 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 5│Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de   │     147     │    344  │ 
 │   │  │22 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 6│Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de   │     344     │    445  │ 
 │   │  │23 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 7│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │     445     │    803  │ 
 │   │  │25 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 8│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │     803     │  1.408  │ 
 │   │  │28 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 9│Masa de cel puţin 28 tone                    │     803     │  1.408  │ 
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │ II│2+2 axe                                                                 │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │     138     │    321  │ 
 │   │  │25 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │     321     │    528  │ 
 │   │  │26 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de   │     528     │    775  │ 
 │   │  │28 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 4│Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de   │     775     │    936  │ 
 │   │  │29 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 5│Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de   │     936     │  1.537  │ 
 │   │  │31 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 6│Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de   │   1.537     │  2.133  │ 
 │   │  │33 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 7│Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de   │   2.133     │  3.239  │ 
 │   │  │36 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 



 │   │ 8│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │   2.133     │  3.239  │ 
 │   │  │38 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 9│Masa de cel puţin 38 tone                    │   2.133     │  3.239  │ 
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │III│2+3 axe                                                                 │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │   1.698     │  2.363  │ 
 │   │  │38 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de   │   2.363     │  3.211  │ 
 │   │  │40 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puţin 40 tone                    │   2.363     │  3.211  │ 
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │ IV│3+2 axe                                                                 │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │   1.500     │  2.083  │ 
 │   │  │38 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de   │   2.083     │  2.881  │ 
 │   │  │40 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de   │   2.881     │  4.262  │ 
 │   │  │44 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 4│Masa de cel puţin 44 tone                    │   2.881     │  4.262  │ 
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │ V │3+3 axe                                                                 │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │     853     │   1032  │ 
 │   │  │38 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de   │   1032      │  1.542  │ 
 │   │  │40 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de   │   1.542     │  2.454  │ 
 │   │  │44 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 4│Masa de cel puţin 44 tone                    │   1.542     │  2.454  │ 
 └───┴──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘ 
 
      

În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de 
autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 
corespunzătoare din tabelul următor: 
 
 
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ 
 │                  Masa totală maximă autorizată              │    Impozit   │ 
 │                                                             │    - lei -   │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │a. Până la 1 tonă, inclusiv                                  │       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      │ 
 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ 
 

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



 
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ 
 │                  Mijlocul de transport pe apă               │    Impozit   │ 
 │                                                             │    - lei -   │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz   │       21     │ 
 │personal                                                     │              │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri                │       56     │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │3. Bărci cu motor                                            │      210     │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │4. Nave de sport şi agrement                                 │              │ 
 │                                                             │       1.119  │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │5. Scutere de apă                                            │      210     │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │6. Remorchere şi împingătoare:                               │        X     │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │a) până la 500 CP, inclusiv                                  │      559     │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv                 │      909     │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv                │     1398     │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │d) peste 4000 CP                                             │     2237     │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta│      182     │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:                       │        X     │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv│      182     │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până │      280     │ 
 │la 3000 de tone, inclusiv                                    │              │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone         │      490     │ 
 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ 
 
 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                                         │ 
│     Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor                 │ 
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                                                                                         │ 
│Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban                - lei - │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤ 
│Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism│                                │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│a) până la 150 m˛, inclusiv                             │                 3              │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│b) între 151 şi 250 m˛, inclusiv                        │                 3,5            │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│c) între 251 şi 500 m˛, inclusiv                        │                 4,5            │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│d) între 501 şi 750 m˛, inclusiv                        │                 6              │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│e) între 751 şi 1000 m˛, inclusiv                       │                 7              │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│f) peste 1000 m˛                                        │7 + 0,005 lei/m˛, pentru fiecare│ 
│                                                        │m˛ care depăşeşte 1000 m˛       │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│                                                        │                                │ 
│Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau       │           15 lei,              │ 
│excavări                                                │pentru fiecare m˛ afectat       │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│                                                        │                                │ 
│Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru│           8 lei                │ 
│chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate  │pentru fiecare m˛ de suprafaţă  │ 
│pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru       │ocupată de construcţie          │ 
│amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a      │                                │ 



│firmelor şi reclamelor                                  │                                │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│                                                        │                                │ 
│Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind         │         13 lei                 │         
│lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele       │pentru fiecare racord           │ 
│publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie      │                                │ 
│electrică, telefonie şi televiziune prin cablu          │                                │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│                                                        │                                │ 
│Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către│         15 lei                 │ 
│comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către│                                │ 
│primari sau de structurile de specialitate din cadrul   │                                │ 
│consiliului judeţean                                    │                                │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│                                                        │                                │ 
│Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură   │          9 lei                 │ 
│stradală şi adresă                                      │                                │ 
├────────────────────────────────────┬───────────────────┼────────────────────────────────┤ 
├──────────────────────────────────── ───────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│                                                        │                                │ 
│Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de       │          20 lei                │ 
│funcţionare                                             │                                │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ 
│ 

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător -  40 lei,  
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol - 20 lei, 

inclusiv. 
     Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 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 o taxă pentru eliberarea/vizarea 
anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă 
activităţilor respective, în sumă de: 
    a) 150 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 mp, inclusiv; 
    b) 400 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp. 
 

Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 
următoarele: 
    a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve 
de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
    b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 
1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi a 
persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
    c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau 
construcţii-anexă; 
    d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea 
sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului; 
    e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public 
naţional, judeţean sau local; 
    f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este 
o instituţie publică; 
    g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, 
conform legii; 



    h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este 
o instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 
    i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o 
fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta 
şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, 
social şi cultural; 
    j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o 
organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi 
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi 
de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, 
persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 
    k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale. 
     
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│                                                                                         │ 
│         Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate                     │ 
├───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│Art. 477           │Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:                │ 
│                   │                                                                     │ 
│                   │                                      - lei/ m˛ sau fracţiune de m˛ -│ 
│                   ├─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤ 
│                   │a) în cazul unui afişaj situat în    │            28                 │ 
│                   │locul în care persoana derulează o   │                               │ 
│                   │activitate economică                 │                               │ 
│                   ├─────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤ 
│                   │b) în cazul oricărui alt panou,      │            20                 │ 
│                   │afişaj sau structură de afişaj pentru│                               │ 
│                   │reclamă şi publicitate               │                               │ 
└───────────────────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘ 
 

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă 
şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă 
unor activităţi economice. 
     Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care 
închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa 
prevăzută la art. 477 fiind plătită de această ultimă persoană. 
     Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, 
panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor. 
     Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de 
identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum 
şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale. 
     Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru 
afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, 
realizării de reclamă şi publicitate. 
 
 

Sancţiuni 
 
     Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de 
condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni: 
    a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), 
(7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), 



art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 
alin. (5) şi art. 483 alin. (2); 
    b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) 
lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. 
(2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 
483 alin. (2). 
     Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar 
cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei. 
     Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei. 
      Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 
alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 2.500 lei. 

În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la 
alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%. 
     Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane 
împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale. 
     . 
 
 

 
ALTE TAXE LOCALE 

 
NIVELURILE  PENTRU ANUL 2018 

 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 
dupa documentele solicitate in 
conformitate cu prevederile 
Legii nr. 544/2001  

1 leu/coala si/sau fila 

 
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum 

de 500 lei. 
 Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, se stabileşte o taxă de 32 lei. 
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul 

taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau 

clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 



     Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele 
menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, 
inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 

Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
     Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii 
este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe 
clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 

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. 
     Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote 
ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. 

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată 
din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. 
    a) 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă 
manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competiţie sportivă internă sau internaţională; 
    b) 2% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 

Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe 
spectacole. 

Pentru anul 2018, nivelul taxelor judiciare de timbru este stabilit prin Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului României nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 
 
 
 
 
  

      Presedinte de sedinta                                                          Contrasemneaza  
 Florea Mariana - Loredana                           Secretar 

                                                                          Ionescu Tudorita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           România  
      Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
    
 
 
 

 HOTĂRÂRE 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă   

al Consiliului Local din data de 07.12.2017 
 
 

 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa 

ordinară din 07.12.2017, 
Având în vedere : 

- prevederile cap. II secţiunea I art. 9 alin. (1) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;   

- propunerea d-lui consilier Natu Gheorghe, care propune ca preşedinte de şedinţă pe dna 
consilier Florea Mariana - Loredana pentru 3 luni. 
În temeiul art. 35 alin. (1), art. 41 şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta 
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

Art. unic. Dna consilier Florea Mariana - Loredana se alege preşedinte al şedinţei  
Consiliului Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa din data de 07.12.2017 
şi pentru următoarele două luni. 
 
 
    Preşedinte de şedinţă                                                                      Contrasemnează 
Florea Mariana - Loredana                                             Secretar 
                                                                                                             Ionescu Tudoriţa 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 58 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 07.12.2017 



        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. 266 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, actualizată. 
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 şi neachitate de debitori, mai 
mici de 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2017, provenite din impozite, taxe, contribuţii şi 
alte sume prevăzute de Legea nr. 227/2015 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 
    Florea Mariana - Loredana                      Secretar 
               Ionescu Tudoriţa 
  
 
 
 
 
 
 
Nr. 63 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 07.12.2017 



         România  
     Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea unui număr de 1 cerere şi atribuirea 

 în folosinţă gratuită a terenului conform Legii nr. 15/2003 
 
 
 

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

- prevederile art. 2, art. 4 şi art. 5 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor 
pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările 
ulterioare; 

- prevederile art. 4 şi art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 896/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003; 

- prevederile art. 22 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, republicată, actualizată. 
Examinând: 

- expunerea de motive a primarului; 
- raportul compartimentului de specialitate; 
- avizul comisiei de specialitate; 
- procesul – verbal al comisiei pentru aplicarea Legii nr. 15/2003, 
- cartea funciară nr. 20691. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. (1) Se aprobă un număr de 1 cerere şi se atribuie în folosinţă gratuită teren 
intravilan, aparţinând domeniului privat al comunei, pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală, pe raza satului Mihail Kogălniceanu, comuna Mihail Kogălniceanu, 
după cum urmează: 

 
1) Aaniţei Florentina – suprafaţa de 999 mp situată în tarlaua 561/1/1 lot nr. 126, care 

se învecinează la N – V - S - domeniul privat al comunei, E – drum stradal 112/1. 
 (2) Terenul se atribuie în folosinţă gratuită pe durata existenţei locuinţei.  
Art.2. (1) Beneficiarii terenului sunt obligaţi să înceapă construcţia locuinţei în 

termen de 1 an de la data atribuirii terenului şi să o realizeze cu respectarea prevederilor 
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(2) În cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alineatul de mai sus, prin hotărâre a 
Consiliului local i se va retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit. 



Art. 3. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
        
 
 
      Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează 
 Florea Mariana - Loredana                                                             Secretar 
               Ionescu Tudoriţa 
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Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 07.12.2017  
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               România 
                          Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind constituirea dreptului de superficie prin licitaţie publică a suprafeţelor de teren 

intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 
 
 

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 20/30.03.2016 privind aprobarea 
Regulamentului referitor la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra 
terenurilor din domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu; 

- cartea funciară nr. 20703; 
- prevederile art. 693 – 702 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

actualizată. 
Examinând : 

- raportul compartimentului de specialitate ; 
- expunerea de motive a primarului 
- avizul comisiei de specialitate. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) 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 constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitaţie 
publică pentru suprafaţa de 999 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei 
Mihail Kogălniceanu, situată în tarlaua 561/1/1 lot nr. 124, care se învecinează la N – V - S – 
domeniul privat al comunei, E – drum stradal 112/1, cu destinaţia construire locuinţă. 

Art. 2. Durata constituirii dreptului de superficie este de 49 de ani. 
Art. 3. Taxa de participare la licitaţie este de 16 lei. 
Art. 4. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 0,07 lei/mp/an care se va actualiza 

anual cu rata inflaţiei.   
Art. 5. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 
 
    Preşedinte de şedinţă          Contrasemnnează 
Florea Mariana - Loredana                                                  Secretar 
                                               Ionescu Tudoriţa 
 
 
Nr. 60 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 07.12.2017 



                               România 
                          Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind constituirea dreptului de superficie prin licitaţie publică a suprafeţelor de teren 
intravilan aparţinând domeniului privat al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa 

 
 

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

- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 20/30.03.2016 privind aprobarea 
Regulamentului referitor la constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra 
terenurilor din domeniul privat al comunei Mihail Kogălniceanu; 

- cartea funciară nr. 21476; 
- prevederile art. 693 – 702 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

actualizată. 
Examinând : 

- raportul compartimentului de specialitate ; 
- expunerea de motive a primarului 
- avizul comisiei de specialitate. 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 alin. (3) 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 constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitaţie 
publică pentru suprafaţa de 1000 mp teren intravilan aparţinând domeniului privat al comunei 
Mihail Kogălniceanu, situată în tarlaua 47, parcela 3660/2, care se învecinează la N – 
domeniul privat al comunei (lot nr. 2), E – imobil nr. cadastral nr. 20403, V – strada Crinului, 
S – Toma Constantin, cu destinaţia construire locuinţă. 

Art. 2. Durata constituirii dreptului de superficie este de 49 de ani. 
Art. 3. Taxa de participare la licitaţie este de 16 lei. 
Art. 4. Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 0,07 lei/mp/an care se va actualiza 

anual cu rata inflaţiei.   
Art. 5. Primarul comunei şi compartimentul urbanism vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre. 
 
    Preşedinte de şedinţă          Contrasemnnează 
Florea Mariana - Loredana                                                    Secretar 
                                                          Ionescu Tudoriţa 
 
Nr. 61 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 07.12.2017 



           România 
       Judeţul Ialomiţa 
Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind rectificarea bugetului local pe anul 2017 

 
 

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, judeţul Ialomiţa  
Având în vedere : 
- prevederile secţiunii a 4-a art. 49 alin. (4), (7) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- adresa AJFP Ialomiţa nr. 12886/2017; 
- adresa Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 15130/2017. 
Examinand : 

- expunerea de motive a primarului; 
- raportul compartimentului contabilitate; 
- avizul comisiei de specialitate. 

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

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Aprobă bugetul local pe anul 2017 rectificat la venituri în sumă de  5.598.450 
lei şi la cheltuieli în sumă de 7.308.450 lei, cu un deficit de 1.710.000 lei ce se va acoperi din 
excedentul anului precedent în sumă de 1.991.022 lei repartizat astfel: suma de 1.710.000 lei 
pentru finanţare secţiunea de dezvoltare şi suma de 281.000 lei pentru acoperire gol de casă; 
bugetul finanţat integral din venituri proprii pe anul 2017 la venituri în sumă de 170.500 lei şi 
la cheltuieli în sumă de 197.500 lei, din care „alimentare cu apă” la venituri 167.000 lei şi la 
cheltuieli 194.000 lei şi „învăţământ - burse” la venituri 3.500 lei şi la cheltuieli 3.500 lei, 
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Primarul comunei prin compartimentul contabilitate va duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
        Preşedinte de şedinţă           Contrasemnează 
    Florea Mariana - Loredana                                                             Secretar    
               Ionescu Tudoriţa                                                                             
 
 
 
 
 
Nr. 64 
Adoptată la M. Kogălniceanu 
Astăzi 07.12.2017      


