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ANEXA NR. 1 LA HCL NR. __________/2020 

 
IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2021 

 
1.Impozitul pe clădire şi taxa pe clădire 

Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 
(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, care 
au suprafaţa totală desfăşurată a clădirii de până la 300 mp, impozitul pe clădiri se calculează 
prin aplicarea unei cote de 0,1%, asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru clădirile rezidenţiale 
şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, care au suprafaţa totală desfăşurată a 
clădirii peste 301 mp, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2%, asupra 
valorii impozabile a clădirii. 
(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei 
construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă 
corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor: 

 

Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă 
- lei/mp - 

Cu instalaţii de apă,  
canalizare, electrice  
şi încălzire (condiţii  
cumulative)  

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice  
sau încălzire  

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

 1 100 660 

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  

330 220 

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

220 192 

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

138 83 

E. În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi 
adresă încăperi amplasate la subsol, 
demisol şi/sau 
la mansardă, utilizate ca locuinţă, în 
oricare  

75% din suma care s-
ar  
aplica clădirii  

75% din suma care 
s-ar  
aplica clădirii  
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dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-
D  
F. În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi 
adresă încăperi amplasate la subsol, la 
demisol  
şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri 
decât 
cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de 
clădiri prevăzute la lit. A-D  

50% din suma care s-
ar  
aplica clădirii  

50% din suma care 
s-ar  
aplica clădirii  

 
(3) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii 
impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă 
corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 
 (4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor 
secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol 
sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor 
neacoperite. 
(5) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, 
atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a 
clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este 
amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de 
corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

Zona în  
cadrul  
localităţii 

Rangul localităţii 

0  I  II  III  IV  V  

A  2,60  2,50  2,40  2,30  1,10 1,05  
B  2,50  2,40  2,30  2,20  1,05 1,00  
C  2,40  2,30  2,20  2,10  1,00 0,95  
D  2,30  2,20  2,10  2,00  0,95 0,90  

(7) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, 
coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (6) se reduce cu 0,10. 
(8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se 
reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului 
fiscal de referinţă; 
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la 
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la 
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 
(9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere 
fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost 
efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care 
cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea 
cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, 
consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de 
intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe 
fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei 
energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se 
actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii 
creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 
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Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice 

(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de 0,9 % asupra valorii care poate fi: 
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 
ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din 
anul de referinţă; 
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă; 
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul 
clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. 
 (4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul 
se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 
din egea nr. 227/2015. 

Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea 
persoanelor fizice 

(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se 
calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial 
conform cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. 
(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară 
nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457 din Legea nr. 227/2015. 
(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi 
evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli: 
a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară 
nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457 din Legea nr. 227/2015. 
b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară 
activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care 
desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458 
din Legea nr. 227/2015. 
 

Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice 
(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile 
a clădirii. 
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,9 %, asupra valorii impozabile 
a clădirii. 
(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. 
(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se 
determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial 
conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform 
alin. (2) sau (3). 
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în 
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru 
care se datorează impozitul/taxa şi poate fi: 
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal 
anterior; 
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul 
clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 



4 
 

e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea 
rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea 
proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz. 
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare 
a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor 
aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din 
anul de referinţă. 
 (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a 
fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului. 
(7^1) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care sunt scutite de plata 
impozitului/taxei pe clădiri potrivit art. 456 alin. (1) din Legea nr. 227/2015. 
 (8) 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%. 
(9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat 
valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea 
stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii. 
 

 
 

2.Impozitul pe teren şi taxa pe teren 
Calculul impozitului/taxei pe teren 

(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în 
care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute 
de consiliul local. 
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de 
folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

 

Zona în  
cadrul  
localităţii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi  
- lei/ha -  
0  I  II     III  IV  V  

A  8282-20706 6878-17194 6042-15106 9 906 711-1788 569-1422 
B  6878-17194 5199-12998 4215-10538 7 484 569-1422 427-1068 
C  5199-12998 3558-8894 2668-6670 3 302 427-1068 284-710 
D  3558-8894 1690-4226 1410-3526 2 642 278-696 142-356 

 (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de 
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar 
acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5). 
 (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul 
următor, exprimate în lei pe hectar: 

Nr.  
crt. 

Zona  
Categoria de folosinţă  

A  B  C  D  

1  Teren arabil  30 23 21 17 
2  Păşune  23 21 17 15 
3  Fâneaţă  23 21 17 15 
4  Vie  51 38 30 21 
5  Livadă  59 51 38 30 
6  Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră  30 23 21 17 
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7  Teren cu ape  17 15 8  0  
8  Drumuri şi căi ferate  0  0  0  0  
9  Teren neproductiv  0  0  0  0  

(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător 
prevăzut în următorul tabel: 

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 
0  8,00  
I  5,00  
II  4,00  
III  3,00  
IV  1,10  
V  1,00  

(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (3)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru 
terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât 
cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. 
(7) numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din 
desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 
(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin 
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în 
următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6): 

Nr.  
crt. 

Categoria de folosinţă  Impozit 
(lei)  

1  Teren cu construcţii  33 
2  Teren arabil  55 
3  Păşune  30 
4  Fâneaţă  30 
5  Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1  61 
5.1  Vie până la intrarea pe rod  0 
6  Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1  62 
6.1  Livadă până la intrarea pe rod  0 

7  
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia  
celui prevăzut la nr. crt. 7.1  18 

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  37 
9  Drumuri şi căi ferate  0 
10  Teren neproductiv  0 

(7^1) În cazul terenurilor aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi 
asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care 
sunt folosite pentru activităţi economice, valoarea impozabilă se stabileşte prin asimilare cu 
terenurile neproductive. 
 (8) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului 
de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai 
pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de 
gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare 
şi categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice. 
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3. Impozitul pe mijloacele de transport 
Calculul impozitului 

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, 
conform celor prevăzute în prezentul capitol. 
(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se 
calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 
cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Nr.  
crt. 
  

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică  
  
  

Lei/200 cmc  
sau fracţiune 
din aceasta  

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta)  
1  
  

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu  
capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv  

8 
  

2  
  

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea  
cilindrică de peste 1.600 cmc  

9 
  

3  
  

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi  
2.000 cmc inclusiv  

20 
  

4  
  

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi  
2.600 cmc inclusiv  

79 
  

5  
  

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi  
3.000 cmc inclusiv  

159 

6  Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc  320 
7  Autobuze, autocare, microbuze  26 
8  
  

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 
autorizată de până la 12 tone, inclusiv  

32 
  

9  Tractoare înmatriculate  20 
II. Vehicule înregistrate  
1  Vehicule cu capacitate cilindrică  lei/200 cmc 
1.1 
  

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  
< 4.800 cmc  

2-4 
  

1.2 
  

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  
> 4.800 cmc  

4-6 
  

2  Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată  165 lei/an 
(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform 
hotărârii consiliului local. 
(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru 
motocicletele respective. 
(5) 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  
maximă admisă 

Impozitul (în lei/an) 
Ax(e) motor(oare)  
cu sistem de suspensie 
pneumatică sau  
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoare 
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I două axe 

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

0 157 

  2 
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică 
de 14 tone 157 435 

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

435 610 

  4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică 
de 18 tone 

610 1 384 

  5 Masa de cel puţin 18 tone 610 1 384 
II 3 axe 

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

157 273 

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

273 561 

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

561 728 

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

728 1 122 

  5 
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică 
de 25 tone 1 122 1 742 

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

1122 1 742 

  7 Masa de cel puţin 26 tone 1 122 1 742 
III 4 axe 

  1 
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică 
de 25 tone 728 737 

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

737 1 151 

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

1 151 1 828 

  4 
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică 
de 31 tone 1 828 2 712 

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

1 828 2 712 

  6 Masa de cel puţin 32 tone 1 828 2 712 
 (6) 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  
maximă admisă 

Impozitul (în lei/an) 
Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie  
pneumatică sau  
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoare 

I 2+1 axe 

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

0 0 

  2 
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică 
de 16 tone 0 0 
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  3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică 
de 18 tone 

0 71 

  4 
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică 
de 20 tone 71 162 

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

162 379 

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

379 490 

  7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică 
de 25 tone 490 884 

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

884 1 550 

  9 Masa de cel puţin 28 tone 884 1 550 
II 2+2 axe 

  1 
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică 
de 25 tone 152 353 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică 
de 26 tone 

353 581 

  3 
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică 
de 28 tone 581 852 

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

852 1 031 

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

1 031 1 692 

  6 
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică 
de 33 tone 1 692 2 348 

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

2 348 3 564 

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

2 348 3 564 

  9 Masa de cel puţin 38 tone 2 348 3 564 
III 2+3 axe 

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

1 869 2 601 

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

2 601 3 534 

  3 Masa de cel puţin 40 tone 2 601 3 534 
IV 3+2 axe 

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

1 650 2 293 

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

2 293 3 171 

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

3 171 4 691 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 3 171 4 691 
V 3+3 axe 

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

938 1 136 

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

1 136 1 697 



9 
 

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

1 697 2 701 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 1 697 2 701 
 (7) 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  37 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone  57 
d. Peste 5 tone  71 

 (8) 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  
personal  

23 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri  62 
3. Bărci cu motor  231 
4. Nave de sport şi agrement  1 232 
5. Scutere de apă  231 
6. Remorchere şi împingătoare:  X 
a) până la 500 CP, inclusiv  614 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv  1 001 
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv  1 539 
d) peste 4000 CP  2 462 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 200 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:  X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 200 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până  
la 3000 de tone, inclusiv  308 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone  541 
(9) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a 
unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin 
factura de achiziţie sau un alt document similar. 

 
4. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

Reguli generale 
Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie menţionată în 
prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia 
necesară. 

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize 
şi autorizaţii 

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, este egală cu suma stabilită conform 
tabelului următor: 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul 
de urbanism  

  
- lei -  
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a) până la 150 m², inclusiv  7 

b) între 151 şi 250 m², inclusiv  8  

c) între 251 şi 500 m², inclusiv  10  

d) între 501 şi 750 m², inclusiv  13  

e) între 751 şi 1.000 m², inclusiv  16  

f) peste 1.000 m²  
  
  
  

16 + 0,01 lei/m²,  
pentru fiecare m² care 
depăşeşte 1.000 m²  
  

(2) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei 
pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
(3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se 
stabileşte de consiliul local în sumă de 18 lei. 
(4) 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. 
(5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate 
la alin. (4) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea 
instalaţiilor aferente. 
(6) Pentru taxele prevăzute la alin. (4) şi (5) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de 
construcţie se aplică următoarele reguli: 
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care 
solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului; 

b) pentru taxa prevăzută la alin. (4), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai 
mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform prezentei HCL; 
c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile 
de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să 
depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale; 
d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea 
lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale 
are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 
e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice 
diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă 
care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 
(7) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei 
pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
(8) 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. 
(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi 
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările 
topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de 
prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce 
vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare de 18 lei. 
(10) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii 
au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta 
diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel 
încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată. 
(11) 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. 
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(12) 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. 
(13) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de 
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este 
de 4 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 
(14) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele 
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se 
stabileşte de consiliul local şi este de 18 lei, pentru fiecare racord. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi şi alte taxe 
locale 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea taxei 

Taxa aplicata 
pentru anul 2020 

(lei/mp/zi) 

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 
  Activitatea   

1 Comercializare de carte, presa, vederi 2 lei/mp/zi 

2 Comercializare loz in plic si alte jocuri de noroc 4 lei/mp/zi 

3 Comercializare produse de artizanat, pictura si altele asemenea 1 leu/mp/zi 

4 Comercializare flori 3 lei/mp/zi 
5 Comercializare legume-fructe 3 lei/mp/zi 

6 Comercializare tiparituri si alte articole, obiecte cu specific religios 2 lei/mp/zi 

7 
Comercializare martisoare, felicitari, sorcove si alte produse specifice sarbatorilor tradi-
tionale 

1 leu/mp/zi 

8 
Comercializare produse diverse sau prestari servicii (altele decat cele mentionate mai 
sus) 

3 lei/mp/zi 

9 Comert de intampinare in fata propriilor unitati comerciale 1 leu/mp/zi 

10 
Spectacole, festivaluri, serbari campenesti   

a) S<500mp 2 lei/mp/zi 
b) S≥500mp 1 lei/mp/zi 

11 Campanii promotionale 2 lei/mp/zi 

12 Manifestari cultural-artistice si sportive 1 leu/mp/zi 
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13 
Ampalasare rezervoare de gaz lichefiat pentru alimentare instalatii proprii de termoficare, 
posturi transformare si alte asemenea 

1leu/mp/zi 

14 Suprafete ocupate pentru circuri aflate sub cupola 0.4 lei/mp/zi 

15 Suprafete ocupate de menajerii, rulote cazare si alte asemenea aferente circurilor 0.2 lei/mp/zi 

16 

Agrement - functie de suprafetele ocupate   

a)  S<50mp 1.5 lei/mp/zi 

b) 50mp≤S≤100mp 1 leu/mp/zi 

c) S>100mp 0.5 lei/mp/zi 

d) depozitare utilaje agrement 0.5 lei/mp/zi 

17 
Depozitare materiale diverse si ambalaje aferente agentilor economici, numai cu acordul 
prealabil al primarului 

2 lei/mp/zi 

18 
Depozitare temporara de materiale de constructii (alei, strazi, trotuare), numai cu acordul 
prealabil al primarului 

5 lei/mp/zi 

19 
Organizare de santier in baza autorizatiei de construire, cererii si a schitei aprobate pentru 
perioada solicitata debeneficiar, numai cu acordul prealabil al primarului 

1 leu/mp/zi 
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20 

Ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe si mobile, casete publicitare, 
stopere, alte mijloace cu achitare anticipate, lunara si/sau pe perioade determinate con-
form solicitarii beneficiarului prin cerere si shita aprobate) atunci cand acestea sunt in-
scriptionate cu afis publicitar (inclusiv pe stalpii proprietatea Orasului Eforie), care nece-
sita amplasarea numai in baza avizului. 

3 lei/mp/zi                           
(pe minim 1mp) 

20.1 

Ocuparea domeniului public cu panouri publicitare fixe, casete publicitare, stopere, alte 
mijloace cu achitare anticipate, lunara si/sau pe perioade determinate conform contrac-
tului pentru amplasare mijloace publicitare prin care se cerere si documentatie tehnica in 
vederea emiterii unei autorizatii de construire provizorie, atunci cand acestea sunt in-
scriptionate cu afis publicitar si apoi a avizului. 

 1 leu /mp/zi                           
(pe minim 1mp) 

21 
Ocuparea domeniului public cu active proprietatea private a diversilor agenti economici 
(unde se desfasoara activitate economica) pentru care nu exista titlu de proprietate sau 
concesiune pe teren 

2 lei/mp/zi 

22 
Taxa ocupare domeniu public cu active care au facut obiectul unui contract cu orasul 
Eforire aflat in procedura de solutionare a situatiei juridice a terenului unde se desfasoara 
activitati economice 

2 lei/mp/zi 
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23 
Taxa ocupare domeniu public cu active care au facut obiectul unui contract cu orasul 
Eforie aflat in procedura de solutionare a situatiei juridice a terenului unde nu se desfa-
soara activitati economice 

2 lei/mp/zi 

24 Taxa instalare bannere 
110/lei/luna/ ban-

ner 

25 
Taxa folosinta domeniu public si privat al Orasaului Eforie de retele de cablu TV, tele-
fonie, internet etc. 

0.001 lei/m 
liniar/zi 

26 

Taxa ocupare domeniul public- piata agroalimentara : 
  

1 zi 2 lei/mp/zi 
pana la 15 zile,  inclusiv 1.5 lei/mp/zi 
1 luna  1 lei/mp/zi 
peste 1 luna 0.5 lei/mp/zi 

27 Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala  10 lei 

28 Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare 22 lei 

29 
Taxa pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol 

88 lei 
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30 

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 distrac-
tive, 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 co-
munei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se 
desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind des-
făşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective 

  

  a) pentru o suprafata de pana la 25mp, inclusiv 550 lei  

  b) pentru o suprafata cuprinsa intre 26mp si 100mp, inclusiv 1 100  lei  

  c) pentru o suprafata cuprinsa intre 101mp si 200mp, inclusiv 2 202 lei  

  
c) pentru o suprafata cuprinsa intre 201mp si 500mp, inclusiv 3 302 lei  

  
a) pentru o suprafata dmai mare de 500mp 

4 402 lei 

 31 
Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri, detinute de consiliile locale,  35 lei 

 32 Taxa cautare in arhiva  17 lei/doc. 
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 33 Taxa multiplicare documente (eliberare xerocopii arhiva) 1 leu/pagina 

 34 Taxa pentru eliberarea avizului cap de linie si a avizului de traseu 275 lei/an 

 35 Taxa pentru eliberare aviz puncte de imbarcare/debarcare 275 lei/an 

36 
Taxa pentru eliberarea ,,autorizatiei pentru transport persoane  in regim de taxi " sau ,,au-
torizatiei pentru transport de bunuri" in regim de taxi 165 lei 

37 

Taxa pentru reinnoirea ,,autorizatiei pentru transport persoane  in regim de taxi " sau ,,au-
torizatiei pentru transport de bunuri" in regim de taxi 165 lei 

38 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei taxi    reinnoirea  ,,autorizatiei  taxi, eliberarea autori-
zatiei taxi la schimbarea de masina  110 lei 

 39 

Taxe pentru autorizarea scoaterii temporare din folosinta a domeniului public si/sau 
privat al Orasului Eforie pentru lucrari de reparatii (avarii) la retelele de utilitati si 
bransament/racord 2 lei/mp/zi 

 40 

Taxe avizare plan de situatie anexat documentatiei depuse in vederea obtinerii autoriza-
tiei de construire    

a) pentru suprafete de pana la 500mp 77 lei 

b) pentru suprafete intre 501 si 1000mp 110 lei 

pentru suprafete > 100mp  193 lei 

 41 Acordul primariei privind intabularea dreptului de folosinta asupra terenului    
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a) persoane fizice   

1. pentru suprafete de la 1-500mp, inclusiv 77 lei 

2. pentru suprafete de la 501-100mp, inclusiv 127 lei 

3.pentru suprafete peste 100mp 193 lei 

b) persoane juridice   

1. pentru suprafete de la 1-500mp, inclusiv 77 lei 

2. pentru suprafete de la 501-100mp, inclusiv 127 lei 

3.pentru suprafete peste 100mp 193 lei 

 42 Taxa repunere in posesie (parcela)  253 lei 

 43 Taxa pentru eliberarea acordului de functionare, precum si viza anuala a acestuia 110 lei/an 

 44 Taxa aviz de functionare, precum si viza anuala a acestuia 110 lei /an 

 45 Taxa pentru modificarile si completatrile operate pe acordul de functionare 110 lei/operatiune 

 46 Taxa pentru modificarile si completatrile operate pe aviz program de functiunare 55 lei/operatiune 

 47 Taxa de autorizare pentru desfasurarea de activitati temporare in locuri publice 110 lei  

 48 Taxa de autorizare pentru activitati desfasurate pe domeniul privat al orasului Eforie) 110 lei  

 49 Taxa pentru emiterea certificatului de atestare a edificarii constructiilor 55 lei/act 
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 50 

Taxa pentru folosirea tramei stradale B. Taxa folosire trama stradala de catre autovehic-
ulele de transport persoane pe raza orasului Eforie- numai in baza autorizatiei de circu-
latie pe trama stradala a Orasului Eforie in functie de capacitatea autovehiculului   
Pana la 8 locuri 48 lei/zi/auto 
Cu 9-20 locuri 135 lei/zi/auto 
Peste 20 de locuri 231 lei/zi/auto 

Pana la 8 locuri 143 lei/luna/auto 

Cu 9-20 locuri 430 lei/luna/auto 

Peste 20 de locuri 715 lei/luna/auto 

 51 

Taxa anuala pentru fiecare statie fixa pentru telefonie mobila  5 503 lei/an 

pentru amplasarea pe domeniul public sau privat al orasului Eforien a antenelor, releelor 
si altor echipamente utilizate pentru transmisie date,  3 302 lei/an 

52 Taxa artificii 
220 lei/15min.sau 
fractiune 

53 Taxa pentru eliberare permise de interventie 110 lei/act 

54 Taxa pentru eliberare permise de spargere 110 lei/act 

55 Taxa evaluari zone verzi 33 lei/act 

56 

Taxa pentru eliberarea acordului pentru dezmembrare parcele:   

suprafete pana la 500mp, inclusiv 0.1 lei/mp 

suprafete de peste 501mp 0.2 lei/mp 

57 Taxa eliberare proces verbal vecinatati   
  - suprafete pana la 500mp, inclusiv 0.1 lei/mp 
  - suprafete de peste 501mp 0.2 lei/mp 

58 Acordul primarului pentru intabularea cladirilor 55 lei/cladire 

59 
Taxe emitere adeverinte teren intravilan   
- regim normal 28 lei/act 
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- regim de urgenta 3 zile 330 lei/act 

60 Taxa deplasare domiciliului pentru semnare acte (numai in Eforie)   

  - regim normal 110 lei/act 

  - regim de urgenta 3 zile 220 lei/act 

61 Taxa urgenta analizare dosare (10 zile) 550 lei/act 

62 

Taxe pentru desfasurarea licitatiilor publice   

- caiet de sarcini 110 lei/caiet 

- garantia de participare 

15% din valoare 
dar nu mai putin 
550 lei sau con-
form prevederilor 
din caietului de 
sarcini aprobat 

-taxa de participare 110 lei 

63 Taxa negociere 

Contravaloarea 
raportului de eval-
uare  

64 Taxa pentru eliberararea de duplicate conform cu originalul 22 lei/document 
65 Taxa loc de parcare (blocuri)   

 - pentru prima masina-automobil 28 lei/luna 
 - pentru a doua masina -automobil 55 lei/luna 

 - pentru  masini mari – altele decat automobile 110 lei/luna  
66 Taxe parcare turisti cu rezervare loc   

 

 -zona A  220 lei/loc/luna 
 -zona B 110 lei/loc/luna 

 -zona C 55 lei/loc/ luna 
 taxa de parcare   

  1 ora 2 lei 

  1 zi 28 lei 

67 Se aproba urmatoarele amplasamente pentru desfasurarea de activitati temporare:                                                                         

 67.1 Eforie Nord strada Panselelor  - 5 mp                                    
6 604 lei/am-
plasament 

 67.2 Eforie Sud in parcarea de la Cazino 
4 402 lei/am-
plasament 

68 
 
 

Taxa pentru functionarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
Persoane fizice 

 
16 lei/an 
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Taxa se datorează anual, de către orice persoană fizică pentru fiecare locuinţă 
deţinută (proprietate, inchiriere etc.)..  

Pentru deţinerea de clădiri nerezidenţiale (orice alte clădiri care au ca destinaţie 
altceva decât locuinţă), contribuabilii persoane fizice datorează taxa în funcţie de 
suporafaţa totală desfăşurată a clădirii, similar cu persoanele juridice. 

Persoane juridice 

Taxa se datorează anual de către orice persoana juridică pentru fiecare imobil 
construcţie deţinut (proprietate, chirie, comodat etc.) în Oraşul Eforie şi se calculează în 
funcţie de suprafeţele clădirilor, astfel: 

Nr.crt. Suprafaţa totală desfăşurată a 
clădirii(mp) 

Taxa 
(lei/an) 

1 Până la 50 mp 19 
2 Între 51 mp – 150 mp, inclusiv 31 
3 Între 151 mp – 300 mp, inclusiv 62 
4 Între 301 mp – 500 mp, inclusiv 93 
5 Peste 501 mp 125 

Termenul scadent pentru achitarea taxei este 31 august. Contribuabililor care 
achită ulterior datei de 31 august li se vor percepe majorări de întârziere, în conformitate 
cu prevederile legale în vigoare. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funcţie de supra-
faţa totală desfăsu-
rată a clădirii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69 
 

69.1 
 
 

Taxa pentru folosirea tramei stradale: 
 
Autovehicule între 2,5-3,5 to, inclusiv 
 
 

12 Lei/zi 
125 Lei/luna 
1 038 Lei/an 

69.2. 
 

Autovehicule de peste  3,5 și până la 5 to, inclusiv 
 

18 Lei/zi 
176 Lei/luna 
1 453 Lei/an 

69.3 
 

Autovehicule de peste 5 to și până la 10 to, inclusiv 
 

31 Lei/zi 
311 Lei/luna 
2 284 Lei/an 

69.4 
 

Autovehicule de peste 10 to și până la 20 to, inclusiv 
 

62 Lei/zi 
623 Lei/luna 
3 529 Lei/an 

69.5. 
 

Autovehicule de peste  20 to 
 

104  Lei/zi 
1 038 Lei/luna 
5 190 Lei/an 

70 Taxe pe linie de stare civila si evidenta persoanelor (SPCLEP Eforie)  

70.1 Taxa pentru oficierea casatoriilor in afara sediului institutiei 519 lei 

70.2 Taxa indeplinire procedura divort pe cale administrativa 519 lei 

70.3 Taxa de eliberare carte de identitate 7 lei 

70.4 Taxa de eliberare carte de identitate provizorie 1 leu 

70.5 Taxa pentru furnizare date 1 leu 
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Scutiri 

(1) 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; 
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. 
(2) Consiliul local Eforie hotărăşte să acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru: 
a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a 
monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane 
fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie; 

b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor 
istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de 
proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu 
reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii; 
c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru 
reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, lucrări în 
care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de administraţia locală, în 
perioada derulării operaţiunilor respective. 

 
 

5.Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

(1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui 
contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute 
în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de 
informare în masă scrise şi audiovizuale. 
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(2) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul 
prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor 
din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin 
ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet. 
(3) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi 
publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana 
prestează serviciile de reclamă şi publicitate. 
(4) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective 
la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate. 
(5) Cota taxei se stabileşte de consiliul local la nivelul de 3%. 
(6) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează 
a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. 
(7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 
10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă 
şi publicitate. 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 
(1) Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi 
publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa art. 477, datorează plata taxei anuale 
prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după 
caz, în raza căreia/căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă. La 
nivelul municipiului Bucureşti, această taxă revine bugetului local al sectorului în raza căruia este 
amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă. 
(2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin 
înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru 
reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel: 
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este 
de 35 lei; 
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi 
publicitate, suma este de 26 lei. 
(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul 
de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi 
publicitate. 
(4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, 
până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi 
publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de 
până la 52 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 
(5) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate 
să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale 
în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj. 

Scutiri 
(1) 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. 
(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare 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. 
(3) 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. 
(4) 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. 
(5) 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. 
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6.Impozitul pe spectacole 
Reguli generale 

(1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă 
activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, 
denumit în continuare impozitul pe spectacole. 
(2) Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza 
căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă. 

Calculul impozitului 
(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din 
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. 
(2) Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează: 
a) 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă 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) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 
(3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele 
plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în 
vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor. 
(4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol 
au obligaţia de: 
a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc 
spectacolul; 

b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum 
şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente; 
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc 
tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente; 
d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori; 
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice 
locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole; 
f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi 
inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în 
comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului. 

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

Plata impozitului 
(1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei 
în care a avut loc spectacolul. 
(2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie 
la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită 
pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declaraţiei se precizează în normele 
elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice. 

(3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al 
impozitului, depunerea la timp a declaraţiei 


