
ROMANIA
JUDETUL MURE$
COMUNA GANE$TI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 47120.1 2.2013
privind stabilirea impozitelor qi taxelor locale pentru antrJ 2014'

la nivelul comunei Ginesti

consiliul local al comunei Gdnegti, jud. Mure$, in gedinta ordinard din data de

20.12.2013'^

linAnd cont de:

- Prevederile Legii nr. 51112003 codul Fiscal, modificatd prin HG nr. 130912012;

- ILaportul explicativ intocmit de conducerea prirndriei locdle, privind necesltatea

stabilirii nivelului taxelor gi impozitelor locale la nivel de comuna, aplicabile

incepdnd cu ianuarie 2014;
- prevederile Hot6rdrii C.L. Gdneqti nr.2ll'1 .01.2013 privind stabilirea impozitelor

gitaxelorlocalepentruanul20l3lanivelulcomuneiGdneqti,jud.Mureg'
in temeiul prevederilor art. 53 9i art. 58 din Legea Administraliei Publice Locale Nr'

21512001rcpubliCatd in anul 2007, cu toate modificdrile 9i completdrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.1. Se aproba cuantumul impozitelor 9i taxelor locale la nivelul com. Gineqti

pentru anul 2014, conforrn anexei care face pafie integrantd din prezenta hotdrdre.

Art.2. llotdrdrea sc va face publicd prin grija secretarului comunei la avizierul

prirndriei locale, precum gi pe site-ul instituliei, fiind comunicatd qi Instituliei Prefectului

iud. Mures.

PRESEDINTE DB, $ED
MAGO F'

CONTRASEMNEAZA,
TAR,

RIAN
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ANEXA 
LA HOTĂRÂREA C.L. GĂNEŞTI NR. 47/20.12.2013 

TABLOUL  

cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, 
precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2014   

I. Codul fiscal - Titlul IX - Impozite si taxe locale  

Capitolul II 

Impozitul si taxa pe cladiri 

Valorile impozabile 

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

Art. 251 alin. (3) 

Valoarea impozabila - lei/m 2- 

Tipul cladirii 

Cu instalatii de 
apa, canalizare, 

electrice si 
incalzire (conditii 

cumulative) 

Fara instalatii de 
apa, canalizare, 

electrice sau 
incalzire 

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti 
exteriori din caramida arsa ori din orice alte 
materiale rezultate in urma unui tratament termic 
si/sau chimic 

935 555 

B. Cladire cu peretii exteriori din lemn, din 
piatra naturala, din 
caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte 
materiale 
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic  

254 159 

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat ori cu 
pereti exteriori 
din caramida arsa sau din orice alte materiale 
rezultate in urma 
unui tratament termic si/sau chimic  

159 143 

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, 
din piatra 
naturala, din caramida nearsa, din valatuci ori 
din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic si/sau 
chimic  

95 63 

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi 
adresa 
incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la 
mansarda, 
utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de 
cladiri prevazute 

75% din suma care 
s-ar aplica 

cladirii 

75% din suma care s-
ar aplica 
cladirii 
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la lit. A-D  

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi 
adresa 
incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau la 
mansarda, 
utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in 
oricare dintre 
tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D  

50% din suma care 
s-ar aplica 

cladirii 

50% din suma care s-
ar aplica 
cladirii 

 
Conform OUG nr.59/30.06.2010 
 
Persoanele fizice care au în prioprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri  
majorat după cum urmează : 

- 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu ; 
- 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
- 300% pentru a treia clădire şi următoarele afara celei de la adresa de domiciliu; 

În cazul persoanelor fizice impozitul pe clădiri este de 0,1% din valoarea impozabilă a 
construcŃiilor declarate. 

În cazul clădirilor utilizate ca locuinŃă a cărei suprafaŃă construită depăşeşte 150 mp valoarea 
impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 mp sau fracŃiune din acesta. 

Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice este de 1% din valoarea de inventar a 
clădirii înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii. În cazul clădirilor care nu au fost 
reevaluate în ultimii 3 ani, cota impozitului pe clădiri este de 10% şi  30% pentru clădirile care 
nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinŃă şi se aplică la valoarea 
de inventar a clădirii 

Impozitul pe teren şi auto este la fel ca la persoane fizice. 

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcŃie de rangul localităŃii şi zona în care 
este amplasată clădirea, prin înmulŃirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de 
corecŃie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

-tabelul 1-  

Zona în cadrul 

localităŃii 

Rangul localităŃii 

     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  

  În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, 
coeficientul de corecŃie prevăzut la alin. (5) se reduce cu 0,10. 

 Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) - (6), se 
reduce în funcŃie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 



 4 

a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a 
anului fiscal de referinŃă; 

b) 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 referinŃă. 

 

CAPITOLUL III 
Impozitul si taxa pe teren 

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in intravilan - Terenuri cu constructii 

  

Art. 258 alin. (2)  

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati - lei/ha - Zona in cadrul 
localitatii 0  I  II  III  IV  V  

A  10353  8597  7553 6545 889  711  

B  8597  6499  5269 4447 711  534  

C  6499  4447  3335 2113 534  355  

D  4447  2113  1763 1230 348  178  

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in intravilan - orice alta categorie de folosinta 
decat cea de terenuri cu constructii - 

Art. 258 alin. (4) - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

Zona 

 
Categoria de folosinta 

A B C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 

2 Pasune 21 19 15 13 

3 Faneata 21 19 15 13 

4 Vie 46 35 28 19 

5 Livada 53 46 35 28 

6.  Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera  28 21 19 15 

7 Teren cu ape 15 13 18 x 

8 Drumuri si cai ferate x x x x 

9 Teren neproductiv x x x x 

 Suma stabilită conform alin. (4) se înmulŃeşte cu coeficientul de corecŃie corespunzător 
prevăzut în următorul tabel: 

-tabelul 2-  

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

 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulŃirea 
suprafeŃei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, 
înmulŃită cu coeficientul de corecŃie corespunzător prevăzut la tabelul 1 (actualizare conform HG 
956/2009): 

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in extravilan 

  

Art. 258 alin. (6) - lei/ha -  

Nr. 
crt.  

Zona 
 

Categoria de folosinta 

A B C D 

1.  Teren cu constructii  31 28 26 22 

2.  Teren arabil  50 48 45 42 

3.  Pasune  28 26 22 20 

4.  Faneata  28 26 22 20 

5.  Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1  55 53 50 48 

5.1.  Vie pana la intrarea pe rod  x x x x 

6.  Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1  56 53 50 48 

6.1.  Livada pana la intrarea pe rod  x x x x 

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

16 14 12 8 

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

8.  Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole  6  5  2  1  

8.1.  Teren cu amenajari piscicole  34  31  28  26  

9.  Drumuri si cai ferate  x  x  x  x  

10.  Teren neproductiv  x  x  x  x  

  

CAPITOLUL IV 

Impozitul pe mijloacele de transport 

Art. 263 alin. (2)1 

Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport cu tractiune mecanica 

I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm 3 sau fractiune din aceasta) 

1 Motorete, scutere, motociclete si 8 
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autoturisme cu capacitatea cilindrica de 
pana la 1.600 cm 3, inclusiv 

2 
Autoturisme cu capacitatea cilindrica 
intre 1.601 cm 3 si 2.000 cm 3 inclusiv 

18 

3 
Autoturisme cu capacitatea cilindrica 
intre 2.001 cm 3 si 2.600 cm 3 inclusiv 

72 

4 
Autoturisme cu capacitatea cilindrica 
intre 2.601 cm 3 si 3.000 cm 3 inclusiv 

144 

5 
Autoturisme cu capacitatea cilindrica de 
peste 3.001 cm 3 

290 

6 Autobuze, autocare, microbuze 24 

7 
Alte vehicule cu tractiune mecanica cu 
masa totala maxima autorizata de pana la 
12 tone, inclusiv 

30 

8 Tractoare inmatriculate 18 

II. Vehicule inregistrate 

1 Vehicule cu capacitate cilindrica: Lei/200 cm3 

1.1. 
Vehicule inregistrate cu capacitate 
cilindrica < 4.800 cm3 

4 

1.2. 
Vehicule inregistrate cu capacitate 
cilindrica > 4.800 cm3 

6 

  
Vehicule fara capacitate cilindrica 
evidentiata(combine, autocositoare) 

150 lei/an 

 1)      Valorile sunt cele prevazute la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificarile aduse prin Lege a nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 

30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si 

pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, si nu au fost indexate, deoarece de la data 

adoptarii lor au trecut mai putin de 3 ani.  

 Art. 263 alin. (4)2) Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata 
egala sau mai mare de 12 tone  

Impozitul (lei/an) 

Numarul de axe si greutatea bruta 
incarcata maxima admisa 

Ax (e) motor (oare) cu sistem 
de 

suspensie 
pneumatica sau echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 

motoare 

I.  doua axe  

1.  
Masa de cel putin 12 tone, dar mai 
mica de 13 tone  

0 133 

2.  
Masa de cel putin 13 tone, dar mai 
mica de 14 tone  

133 367 

3.  
Masa de cel putin 14 tone, dar mai 
mica de 15 tone  

367 517 

4.  
Masa de cel putin 15 tone, dar mai 
mica de 18 tone  

517 1169 
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5.  Masa de cel putin 18 tone  517 1169 

II.  3 axe  

1.  
Masa de cel putin 15 tone, dar mai 
mica de 17 tone  

133 231 

2.  
Masa de cel putin 17 tone, dar mai 
mica de 19 tone  

231 474 

3.  
Masa de cel putin 19 tone, dar mai 
mica de 21 tone  

474 615 

4.  
Masa de cel putin 21 tone, dar mai 
mica de 23 tone  

615 947 

5.  
Masa de cel putin 23 tone, dar mai 
mica de 25 tone  

947 1472 

6.  
Masa de cel putin 25 tone, dar mai 
mica de 26 tone  

947 1472 

7.  Masa de cel putin 26 tone  947 1472 

III.  4 axe  

1.  
Masa de cel putin 23 tone, dar mai 
mica de 25 tone  

615 623 

2.  
Masa de cel putin 25 tone, dar mai 
mica de 27 tone  

623 973 

3.  
Masa de cel putin 27 tone, dar mai 
mica de 29 tone  

973 1545 

4.  
Masa de cel putin 29 tone, dar mai 
mica de 31 tone  

1545 2291 

5.  
Masa de cel putin 31 tone, dar mai 
mica de 32 tone  

1545 2291 

6.  Masa de cel putin 32 tone  1545 2291 

Art. 263 alin. (5)3)  

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport 
marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone  

Impozitul (lei/an)  

Numarul de axe si greutatea bruta 
incarcata maxima admisa  

Ax (e) motor (oare) cu sistem 
de 
suspensie 
pneumatica sau echivalentele 
recunoscute  

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoare  

I.  2+1 axe  

1.  
Masa de cel putin 12 tone, dar mai 
mica de 14 tone  

0 0 

2.  
Masa de cel putin 14 tone, dar mai 
mica de 16 tone  

0 0 

3.  
Masa de cel putin 16 tone, dar mai 
mica de 18 tone  

0 60 

4.  
Masa de cel putin 18 tone, dar mai 
mica de 20 tone  

60 137 
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5.  
Masa de cel putin 20 tone, dar mai 
mica de 22 tone  

137 320 

6.  
Masa de cel putin 22 tone, dar mai 
mica de 23 tone  

320 414 

7.  
Masa de cel putin 23 tone, dar mai 
mica de 25 tone  

414 747 

8.  
Masa de cel putin 25 tone, dar mai 
mica de 28 tone  

747 

  
1310 

9.  Masa de cel putin 28 tone  747 1310 

II.  2+2 axe  
     

2)
 Valorile sunt cele prevazute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011, si nu au fost indexate 

deoarece de la data adoptarii lor au trecut mai putin de 3 ani.  

3)
 Valorile sunt cele prevazute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificarile aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2011, si nu au fost indexate 

deoarece de la data adoptarii lor au trecut mai putin de 3 ani.  

Impozitul (lei/an)  

Numarul de axe si greutatea bruta 
incarcata maxima admisa  

Ax (e) motor (oare) cu sistem de 
suspensie 
pneumatica sau echivalentele 
recunoscute  

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoare  

4.  
Masa de cel putin 28 tone, dar mai 
mica de 29 tone  

721 871 

5.  
Masa de cel putin 29 tone, dar mai 
mica de 31 tone  

871 1429 

6.  
Masa de cel putin 31 tone, dar mai 
mica de 33 tone  

1429 1984 

7.  
Masa de cel putin 33 tone, dar mai 
mica de 36 tone  

1984 3012 

8.  
Masa de cel putin 36 tone, dar mai 
mica de 38 tone  

1984 3012 

9.  Masa de cel putin 38 tone  1984 3012 

III.  2+3 axe  

1.  
Masa de cel putin 36 tone, dar mai 
mica de 38 tone  

1579 2197 

2.  
Masa de cel putin 38 tone, dar mai 
mica de 40 tone  

2197 2986 

3.  Masa de cel putin 40 tone  2197 2986 

IV.  3+2 axe  

1.  
Masa de cel putin 36 tone, dar mai 
mica de 38 tone  

1395 1937 

2.  
Masa de cel putin 38 tone, dar mai 
mica de 40 tone  

1937 2679 
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3.  
Masa de cel putin 40 tone, dar mai 
mica de 44 tone  

2679 3963 

4.  Masa de cel putin 44 tone  2679 3963 

V.  3+3 axe  

1.  
Masa de cel putin 36 tone, dar mai 
mica de 38 tone  

794 960 

2.  
Masa de cel putin 38 tone, dar mai 
mica de 40 tone  

960 1434 

3.  
Masa de cel putin 40 tone, dar mai 
mica de 44 tone  

1434 2283 

4.  Masa de cel putin 44 tone  1434 2283 
          
            
           

  

Art. 263 alin. (6)  

Remorci, semiremorci sau rulote 

Masa totala maxima autorizata 
Impozit 

- lei - 

a) Pana la o tona, inclusiv 9 

b) Peste o tona, 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 

Art. 263 alin. (7)  

Mijloace de transport pe apa 
  

1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal 21 

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 56 

3. Barci cu motor 210 

4. Nave de sport si agrement  500 

5. Scutere de apa 210 

6. Remorchere si impingatoare: x 

a) pana la 500 CP, inclusiv 559 

b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv 909 

c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv 1398 

d) peste 4000 CP 2237 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta 182 

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: x 

a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone, inclusiv 182 

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 de tone si pana la 3000 de tone, 
inclusiv 

280 

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 de tone 490 
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CAPITOLUL V 
Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 

Art. 267 alin. (1)  

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
urbanism in mediul urban  

- lei - 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de 
urbanism  

  

a) pana la 150 m 2, inclusiv  6 

b) intre 151 si 250 m 2, inclusiv  7 

c) intre 251 si 500 m 2, inclusiv  9 

d) intre 501 si 750 m 2, inclusiv  12 

e) intre 751 si 1000 m 2, inclusiv  14 

f) peste 100 m 2  
14 + 0,01 lei/m 2, pentru fiecare m 2 care 

depaseste 1000 m 2 

 Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din 
taxa stabilită conform alin.(1)  

 Taxa pentru eliberarea unei autorizaŃii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită 
ca locuinŃă sau anexă la locuinŃă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a           lucrărilor de 
construcŃii. 

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaŃii de construire este 
egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaŃiei iniŃiale. 

Art. 267 alin. (4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei 
de foraje sau excavari  

2 lei, inclusiv pentru fiecare m2 afectat 

Art. 267 alin. (7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei 
de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii 
de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, 
precum si pentru amplasarea corpurilor si a 
panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor  

 

6 lei, inclusiv, pentru fiecare m 2 de 
suprafata ocupata de constructie 

Taxă pentru eliberarea autorizaŃiei de desfiinŃare, totală sau parŃială, a unei construcŃii este egală 
cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcŃiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe 
clădiri. În cazul desfiinŃării parŃiale a unei construcŃii, taxa pentru elib.autorizaŃiei se modifică 
astfel încât să reflecte porŃiunea din construcŃie care urmează a fi demolată. 

Taxă pentru eliberarea autorizaŃiei de construire pentru orice altă construcŃie decât cele 
prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcŃie, inclusiv instalaŃiile aferente. 

Art. 267 alin. (11) Taxa pentru eliberarea unei 
autorizatii privind lucrarile de racorduri si 
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, 
gaze, termice, energie 
electrica, telefonie si televiziune prin cablu  

 10 lei, inclusiv, pentru fiecare racord 

Art. 267 alin. (12) Taxa pentru avizarea 
certificatului de urbanism de catre comisia de 
urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari 

 11 lei 
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sau de structurile de specialitate din cadrul 
consiliului judetean  

Art. 267 alin. (13) Taxa pentru eliberarea 
certificatului de nomenclatura stradala si adresa  

8 lei 

în mediul rural   13 lei Art. 268 alin. (1) Taxa pentru 
eliberarea unei autorizatii pentru 
desfasurarea unei activitati 
economice  

  

Art. 268 alin. (3) Taxa pentru eliberarea de copii 
heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, detinute de consiliile locale  

17 lei, pentru fiecare m 2 sau fractiune de 
m 2 

Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea 
certificatului de producator  

Taxă viză trimestrială  

30 lei 

15 lei 

Art. 268 alin. (5) Taxa pentru vizarea anuala a 
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica  

Până la 20 locuri –200 lei/an 

De la 21 – 40 locuri –400 lei/an 

Peste 40 locuri 1000 lei/an 

  

CAPITOLUL VI 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 

  

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate: 
 
-         lei/ m 2 sau      fractiune de m 2- 

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

25 lei 
Art. 271 alin. 
(2)  

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

25 lei 

  

CAPITOLUL VII 

Impozitul pe spectacole 

Manifestarea artistica sau activitatea distractiva: 
 
- lei/ m 2-  

a) in cazul videotecilor  2 lei 
Art. 275 alin. (2)  

b) in cazul discotecilor  2 lei 
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CAPITOLUL XIII 
Sanctiuni 

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice 

Art. 294 
alin. (3)  

Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la 
279 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 279 lei la 696 de lei  

Art. 294 
alin. (4)  

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si 
gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 325 de lei la 1578 lei.  

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice 

Art. 294 
alin. (6)  

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

- contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 
1116 lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei.  

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si 
gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1300 lei la 6312 lei.  

      
    

  

II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si completarile 

ulterioare  

ANEXA 
Lista cuprinzand taxele extrajudiciare de timbru 

Nr. 
Crt. 

Extras din norma juridica 

 - lei - 

 CAPITOLUL I 
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decat cele eliberate de instante, 
Ministerul Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Parchetul de pe langa Inalta Curte de 
Casatie si Justitie si de notarii publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele 

institutii publice 

1.  

Eliberarea de catre organele administratiei publice centrale si 
locale, de alte autoritati publice, precum si de institutii de stat, 
care, in exercitarea atributiilor lor, sunt in drept sa certifice 
anumite situatii de fapt, a certificatelor, 
adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un 
fapt sau o situatie, cu exceptia acelor acte pentru care se 
plateste o alta taxa extrajudiciara de timbru mai mare  

2 

2 Eliberarea certificatului de producator 

Punct abrogat prin art. 80 
lit. j) din 

Ordonanta Guvernului nr. 
36/2002 privind 

impozitele si taxele locale 
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3 
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe 
cap de animal: 

x 

  - pentru animale peste 2 ani 2 

  - pentru animale sub 2 ani 2 

4.  
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra 
animalelor, pe cap 
de animal, in bilete de proprietate:  

X 

- pentru animale sub 2 ani  2 
  

- pentru animale peste 2 ani  5 

5.  Eliberarea certificatelor de inregistrare fiscala  

Punct abrogat prin art. 1, 
pct. 144 din 

Legea nr. 174/2004 pentru 
aprobarea 

Ordonantei Guvernului nr. 
92/2003 privind 

Codul de procedura fiscala 

6.  
Inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii 
numelui si sexului  

15 

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

2 

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

2 

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

2 

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

2 

 

CAPITOLUL IV  

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

Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a 
autovehiculelor si remorcilor:  

x 

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

60 

b) autovehicule si remorci cu masa totala maxima 
autorizata cuprinsa intre 750 kg si 3.500 kg, inclusiv  

Abrogat prin Ordonanta de 
urgenta a 

Guvernului nr. 70/2009 

1.  

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

145 

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

9 

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

414 
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CAPITOLUL V  

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza 
Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

1.  

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

15 

                                          
                      

 Alte taxe locale : 

 
1. Taxă paza obşească 40 lei/nr.casă/an 
2. Taxă salubritate  
 - populaŃie 1,65 lei/pers/lună 
 - PF, AF, II şi alimentaŃie publică până la 20 locuri 10 lei/lună 
 - alimentaŃie publică peste 20 locuri 20 lei/lună 

3.  Taxă oficiere căsătorie în afara orelor de program 50 lei 
4. Taxă divorŃ pe cale administrativă 450 lei 
5. Taxă procesare acte  3 lei 
6. Taxă zilnică pentru utilizarea locurilor publice 30 lei/zi (8 ore) 
7. Taxă înregistrare şi plăcuŃe înregistrare veh.lente 25 lei 
8. Emitere certificat fiscal în aceeaşi zi – pers.fiz.şi pers.jur. 5 lei 
9. Taxă viză autorizaŃie de funcŃionare 17 lei 

10. Taxă xerox 0,2 lei/filă A4 
11.  Taxă racord apă potabilă 60 lei/racord 

 
 
Taxe închiriere a Căminelor culturale de pe raza comunei  Găneşti 
 

Cămin Cultural nr.1 Găneşti  
 
Pentru organizarea de nunŃi, petreceri  
 Sala mare 375 lei 
 Sala mică 86 lei 
 Bucătărie 268 lei 
Taxă frigider 214 lei 
Taxă veselă 0,6 lei /garnitură/pers. 
Taxă baluri 257 lei 
Taxă pentru şedinŃe, întâlniri 
autorizate 

Sala mare 11 lei/oră 

 Sala mică 9 lei/oră 
Taxă pentru activităŃi club 0,6 lei/oră/persoană 
 

Cămin cultural nr. 2 Seuca 
 
Pentru organizarea de nunŃi, petreceri 275 lei 
Taxă baluri  171 lei 
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Taxă pentru şedinŃe, întâlniri autorizate 9 lei/oră 
Taxă pentru activităŃi club 0,6 lei/oră/pers. 
 

Cămin cultural nr.3 Păucişoara 
 
Pentru organizarea de nunŃi, petreceri 275 lei 
Taxă baluri  86 lei 
Taxă pentru şedinŃe, întâlniri autorizate 6 lei/oră 
Taxă pentru activităŃi club 0,6 lei/oră/pers. 
 
Cu ocazia pomenelor organizate în căminele culturale, se percep următoarele taxe : 
 
Localitatea Taxa 
Găneşti 64 lei 
Seuca 64 lei 
Păucişoara 54 lei 
 
La predarea căminelor culturale organizatorilor, se percepe o garanŃie de 600 lei cu ocazia fiecărui 
eveniment organizat. 
 
Pentru balurile tradiŃionale şi evenimentele organizate de Primăria Găneşti şi Consiliul Local 
Găneşti nu se percepe taxă de închiriere a căminelor culturale de pe raza comunei. 
 
 
FacilităŃi şi scutiri conform art.284 din Codul fiscal 
 
Plata impozitului /taxă pentru clădiri, teren şi auto se face anual în două rate egale, până la datele 
de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.  
Pentru plata cu anticipaŃie a impozitului/ taxei pentru clădiri, teren şi auto datorate pe întregul an 
de către contribuabili persoane fizice şu juridice până la 31 martie inclusi, a anului resectiv se 
acordă o bonificaŃie de 10%.  
 
Impozitul/ taxa anual (ă) pentru clădiri, teren, auto datorat de către contribuabili pers.fizice şu 
juridice de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată. 
 
In cazul în care contribuabilul deŃine în proprietate mai multe clădiri , terenuri şi auto pe raza 
aceleiaşi UAT suma de 50 lei se referă la impozitul cumulat.  
Conform art.284 alin. 4 impozitul pe clădiri, teren şi taxe pentru eliberarea unei autorizaŃii pentru 
desfăşurarea unei activităŃi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau 
accentuat şi de persoanele încadrate în gradul 1 de invaliditate. 
• Mai sunt scutiŃi de plata impozitelor şi taxelor locale veteranii de război şi văduvele de război 

necăsătorite, deŃinuŃii politici conform Legii 118/1990 art. 284 şit.a şi b. 
 




