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ANEXA NR.1 LA H.C.L. GĂNEŞTI NR. 61/10.12.2015 
 

 
TABELUL  

cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, 
precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2016    

Art.457-Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice  

Capitolul II 

Impozitul si taxa pe cladiri 

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

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 sau din orice alte 
materiale rezultate in urma unui tratament termic 
si/sau chimic 

1000 600 

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  

300 200 

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  

200 175 

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  

125 75 

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 
la lit. A-D  

75% din suma care 
s-ar aplica 

cladirii 

75% din suma care s-
ar aplica 
cladirii 

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 
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Persoane fizice 
 
Cota de impozitare pentru cladirile rezidentiale este  -  0,11% . 
 
Art.458 
 
Cota de inpozitare pentru cladirile nerezidentiale ste -  0,2% . 
Cota de impozitare pentru cladirile nerezidentiale  utilizate pentru activitati din domeniul agricol 
este 0,4% . 
 
Art.459 
 
La cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice impozitul se calculeaza prin 
insumarea  impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential  conform Art.457 cu 
impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, conform Art.458. 
 
Art.460 
 
Persoanele juridice 
 
Cota de impozitare pentru cladirile rezidentiale   -  0,11% . 
Cota de inpozitare pentru cladirile nerezidentiale -  1,1% . 
Cota de impozitare pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele 
juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol 0,4% . 
Cladirile rezidentiale /nerezidentiale nereevaluate in ultimi 3 ani anteriori anului de referinta cota 
de impozitare 5%. 

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care 
este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform tabelului cu coeficientul de 
corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

-tabelul 1-  

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  

  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. 

Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor , 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; 
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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. 
 
Impozitul pe teren şi auto este la fel la persoane fizice si juridice. 
 
 
                                                      CAPITOLUL III 
                                                 Impozitul si taxa pe teren 
 
Art. 465. 
 
Impozitul /Taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului,rangul localitatii in care 
este amplasat terenul,zona si categoria de folosinta a terenului,conform incadrarii facute de 
consiliul local. 

In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrarea in registrul agricol la categotia de folosinta 
terenuri cu constructii, precum si terenul inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta 
dacat cea de terenuri cu constructii in suprafata de pana la 400 mp, inclusiv,Impozitul /taxa se 
stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare 
prevazuta in urmatorul tabel :  

 

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

A  x x  x  x  950  780 

B  x  x  x  x  780  590 

C  x  x x  x  x x  

D  x x  x  x  x x 

 

Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in intravilan - orice alta categorie de folosinta 
decat cea de terenuri cu constructii –pentru suprafata care depaseste 400 mp, impozitul 
/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului,exprimata in hectare, cu 

suma corespunzatoare urmatorului tabelului ,iar acest rezultat se inmulteste cu 
coeficientul de corectie tabelul 2 

 

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 
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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 

 

-tabelul 2-  

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 
0 8,00 
I 5,00 
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 
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în 
următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art.457, 
tabelul 1 : 

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  
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CAPITOLUL IV 

Impozitul pe mijloacele de transport 

Art. 468  

Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport cu tractiune mecanica 

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

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

8 

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 

In cazul mijloacelor de transport  hibride, impozitul se reduce cu 50 %. 

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

 Art. 470   

 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 
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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 

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 

1545 2291 
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tone  

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

1545 2291 

6.  
Masa de cel putin 32 
tone  

1545 2291 

 

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

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 

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  
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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  

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

128 299 

2. 
Masa de cel putin 25 tone, dat mai mica 
de 26 tone 

  

3. 
Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica 
de 28 

491 721 

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 

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 



 9 

4.  Masa de cel putin 44 tone  1434 2283 
          

  

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 

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. 473 

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 
alicata in mediul urban . 

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

 Taxa pentru eliberarea  autorizaţiei de construire pentru o clădire rezidentiala sau cladire - anexă  este 
egală cu 0,5% din valoarea autorizată a  lucrărilor de construcţii. 

Taxa pentru eliberarea  autorizaţiei de construire pentru alte constructii nerezidentiale este egala cu 1% 
din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie,inclisiv valoarea instalatiilor aferente. 

Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 
0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri.  

În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru elib.autorizaţiei se modifică astfel încât să 
reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată. 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, 
de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean este de 15 lei. 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau 
excavari  

2 lei, inclusiv pentru fiecare m2 afectat 

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

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

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  

 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord 

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatura stradala si adresa  

9 lei 
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ART. 475 Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati 

 Taxa pentru eliberarea atestatului  de producator  

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare 
a produselor din sectorul agricol 

Taxă viză trimestrială                              

Taxa pentru avizarea programelor de functionare ale 
agentilor economici                                 

15 lei 

15 lei 

40 lei 

20 lei 

 

 Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei 
privind desfasurarea activitatii de alimentatie 
publica , in functie de suprafata aferenta activitatilor  
respective, in suma de : 

- cu suprafata peste 500 mp                    - 4000 lei             
- cu suprafata intre 200,1 mp si 500mp  - 1500 lei 
- cu suprafata intre 100,1 mp si 200mp  - 1200 lei 
- cu suprafata intre   50,1 mp si 100mp  -   700 lei 
- cu suprafata intre   25,1 mp si   50mp  -   500 lei 
- cu suprafata intre   10,1 mp si   25mp  -   300 lei 
- cu suprafata  mai mica de 10 mp          -   100 lei 

 Termenul de plata a taxei de viza esta de 31 
martie pentru anul in curs. 

Nu se vor elibera acorduri de functionare si nu 
vor fi prelungite din punct de vedere al 
valabilitatii acordurilor acelor agenti economici 
care au obligatii de plata restante fata de Comuna 
Ganesti. 

 

  

CAPITOLUL VI 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 

  

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

Art. 477  

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

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

 

27 lei 

23 lei 
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CAPITOLUL VII 

Impozitul pe spectacole 

  

Art. 481  

- cota de impozitare este de 1% aplicata sumei incasate din  
vanzarea biletelor de intrare  in cazul : spectacolelor de 
teatru,balet,opera-opereta sau alta manifestare 
muzicala,prezentarea unui film,un spectacol de circ sau orice 
competitie sportiva . 
 - cota de impozitare este de 3% aplicata sumei incasate din  
vanzarea biletelor  in cazul oricarei alte manifestari artistice 
decat cele enumerate mai sus. 

  SCUTIRI  

     Cotele nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare 

 

  

 

 

 

CAPITOLUL VIII 

Taxe speciale pentru functionarea unor servicii publice locale create in interesul 
persoanelor fizice si juridice 

 ART.484 

  

  

- Taxa paza                 50 lei / cladire cu nr./an .       

 - Taxa de salubritate persoane fizice : 75 lei / persoana /an.                                                                    
-       PF, AF, II şi alimentaţie publică până la 20 locuri  -        10 lei/luna               
-       PF, AF, II şi alimentaţie publică peste 20 locuri     -        20 lei/luna                                               

 - Taxa procedurii de divort pe cale administrativa         -       700 lei.                             
- Taxa pt. eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 9 lei.  
- Taxa eliberare planuri de situati si incadrare in zona (copii)- 52 lei.               
- Taxa pt.eliberarea certificatului de atestare a radierii constructiei in   
cartea funciara 30 lei. 
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-  
Taxe închiriere a Căminelor culturale de pe raza comunei  Găneşti 
 

Cămin Cultural nr.1 Găneşti  
 
Pentru organizarea de nunţi, petreceri  
 Sala mare 500 lei 
 Sala mică 100 lei 
 Bucătărie 300 lei 
Taxă frigider 250 lei 
Taxă veselă 0,6 lei /garnitură/pers. 
Taxă baluri 275 lei 
Taxă pentru şedinţe, 
întâlniri autorizate 

Sala mare 12 lei/oră 

 Sala mică 10 lei/oră 
Taxă pentru activităţi club 0,6 lei/oră/persoană 

 
Cămin cultural nr. 2 Seuca 

 
Pentru organizarea de nunţi, 
petreceri 

300 lei 

Taxă baluri  200 lei 
Taxă pentru şedinţe, întâlniri 
autorizate 

10 lei/oră 

Taxă pentru activităţi club 0,6 lei/oră/pers. 
 

Cămin cultural nr.3 Păucişoara 
 
Pentru organizarea de nunţi, 
petreceri 

300 lei 

Taxă baluri  100 lei 
Taxă pentru şedinţe, întâlniri 
autorizate 

6 lei/oră 

Taxă pentru activităţi club 0,6 lei/oră/pers. 
 
Cu ocazia pomenelor organizate în căminele culturale, se percep 
următoarele taxe : 
 
Localitatea Taxa 
Găneşti 70 lei 
Seuca 70 lei 
Păucişoara 60 lei 

 
La predarea căminelor culturale organizatorilor, se percepe o garanţie de 
600 lei cu ocazia fiecărui eveniment organizat. 
 
Pentru balurile tradiţionale şi evenimentele organizate de Primăria 
Găneşti şi Consiliul Local Găneşti nu se percepe taxă de închiriere a 
căminelor culturale de pe raza comunei. 
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 SCUTIRI       

- veterani de razboi ,vaduvele de razboi si vaduvele necasatorite ale 
veteranilor de razboi, reprezentatii legali ai minorilor cu handicap grav 
sau accentuat si a minorilor incadrati in gradul I de invaliditate, cetatenii 
de onoare.                

 

CAPITOLUL XI 

Alte taxe locale 

ART.486 

  

-Taxe pt. oficierea casatoriei in afara orelor de program    60 lei                   
-Taxa pt. indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa 700 lei     
-Taxa pt.eliberarea de copii heliografe de                                                              
-  pe planurile cadastrale sau altele  -                     32 lei                                                                                                                                  
- Taxa procesare acte                                               4 lei                                                                                
- Taxa inregistrare vehicole lente                          27 lei                                                          
- Emitere certificat fiscal in aceeasi zi                     5 lei                                                         
- Taxa xerox                                                          0,2 lei / fila                                                                                  
- Taxa racord apa potabila                                      64 lei                                     
- Taxa pt. comercializarea ambulanta de marfuri   50 lei                                                                    

 

 

 

CAPITOLUL XI 
Sanctiuni 

 

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice  si juridice 

Art. 493 

Constituie contraventie : 

- Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere se sanctioneaza cu 
amenda de la 70 lei la 279 lei. 

- Nedepunerea declaratiilor de impunere se sanctioneaza cu amenda de la 
279 lei la 696 lei. 

- Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea ,vanzarea, 
evidenta si gestionarea biletelor de intrare la spectacol se sanctioneaza  
cu amenda de la 325 lei la 1.578 lei . 

- In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor 
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prevazute mai sus se majoreaza cu 300 % . 
- Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se face de catre 

primari si persoanele imputernicite din cadrul administratiei publice 
locale. 

      
    

 

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 

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 
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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 

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 
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Facilităţi şi scutiri conform 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 anticipaţie a impozitului/ taxei pentru clădiri, teren şi auto datorate pe întregul an 
de către contribuabili persoane fizice şi juridice până la 31 martie inclusi, a anului resectiv se 
acordă o bonificaţie de 10%.  
 
Impozitul/ taxa anual (ă) pentru clădiri, teren, auto datorat de către contribuabili pers.fizice si 
juridice de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată. 
 
In cazul în care contribuabilul deţine 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 autorizaţii pentru 
desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau 
accentuat şi de persoanele încadrate în gradul 1 de invaliditate. 
 
Mai sunt scutiţi de plata impozitelor şi taxelor locale veteranii de război şi văduvele de război 
necăsătorite, deţinuţii politici conform Legii 118/1990 . 
 


