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 ROMÂNIA                            A N E X A   nr. 1 
JUDEŢUL BACĂU             la Hotărârea nr.85 
MUNICIPIUL ONESTI                           din 05 noiembrie 2009 
CONSILIUL  LOCAL 

 
 
 

NIVELUL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE 
 PENTRU ANUL 2010 

ÎN MUNICIPIUL ONEŞTI 
 
 

PCT.1  IMPOZITUL PE CLĂDIRI 
 
Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual 

impozit pentru aceasta,către bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în care este 
amplasată clădirea.  

 
Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 

administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, 
după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, 
în condiţii similare impozitului pe clădiri. 

 
În înţelesul prezentului titlu, clădire este orice construcţie situată deasupra solului şi/sau 

sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe 
încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, 
echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi 
acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite. Încăperea reprezintă spaţiul din 
interiorul unei clădiri 

 
Scutiri  

 
    Clădirile pentru care nu se datorează impozit, prin efectul legii, sunt prevăzute la art.250 
din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare. 

 
a. Persoane fizice 

 
Impozitul pe clădirile situate în municipiului Onesti, aparţinând contribuabililor persoane 

fizice, se calculează prin aplicarea cotei de 0,1 % la valoarea impozabilă a clădirii. 
 
În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, 

fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea 
din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale 
proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru 
clădirea respectivă.  
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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:  

                                      VALOAREA IMPOZABILĂ -  (lei/mp) 
Tipul clădirii      Clădire cu instalaţie           Clădire fără instalaţie 
      electrică, de apă, de             electrică, de apă, de 

                                canalizare şi                         canalizare şi 
                        de încălzire                         de încălzire    
      [condiţii cumulative]     
______________________________________________________________________________ 
 
A.  Clădire cu cadre din beton armat sau cu                                
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice                      806                                    478 
alte materiale rezultate în urma unui tratament                                           
termic şi/sau chimic                              
                        
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din                                      
 piatră naturală, din cărămidă nearsă, din                              219                                      137 
 vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse                                              
unui tratament termic şi/sau chimic  
 
C. Clădire-anexă  cu cadre din beton armat sau                              
cu  pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice                137                                     123 
alte materiale rezultate în urma unui tratament                                           
termic şi/sau chimic  
                          
D. Clădire-anexă  u pereţii exteriori din lemn, din                                      
 piatră naturală, din cărămidă nearsă, din                                 82                                      54 
 vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse                                              
unui tratament termic şi/sau chimic  
 
E.  În cazul contribuabilului care deţine la      
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la         75% din suma care       75% din suma care 
demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca                      s-ar aplica clădirii        s-ar aplica clădirii 
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri                 
prevăzute la lit. A-D                                              
   
F.  În cazul contribuabilului care deţine la      
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la         50% din suma care       50% din suma care 
demisol şi/sau la mansardă, utilizate in alte                s-ar aplica clădirii        s-ar aplica clădirii  
 scopuri decat cel de locuinţă, în oricare                      
 dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D     
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Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în 
care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate cu coeficientul de corecţie 
prevăzut în tabelul următor: 

 
        Zona în cadrul                                                            Coeficientul de 

         localităţii                                                             corecţie pozitivă 
A       2,40 
B       2,30     

  C       2,20     
  D       2,10 
 
 Valoarea impozabilă a clădirii determinată în urma aplicării prevederilor mai sus 
menţionate ,se reduce în funcţie de anul terminării acesteia,după cum urmează: 
 a)  cu 20 %, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a 
anului fiscal de referinţă; 
 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 referinţă; 
 În cazul unei clădiri utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 
mp valoarea impozabilă determinată în urma aplicării prevederilor mai sus menţionate, se 
majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 mp  sau fracţiune din aceştia.  

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, 
modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că 
acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări. 

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 1,20. 

 
  Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, 

care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează: 
a. cu  15 % pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu; 
b. cu  50 % pentru cea de a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu; 
c. cu  75 % pentru cea de a treia clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu; 
d. cu 100 % pentru cea de a patra clădire şi următoarele, în afara celei de la adresa de 

domiciliu. 
 
b.  Persoane juridice 
 
Impozitul pe clădirile situate pe raza municipiului Onesti, aparţinând contribuabililor 

persoane juridice, se calculează prin aplicarea cotei de 1,5 % asupra valorii de inventar a 
clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora. 

 Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, 
înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.  

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, 
modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să 
comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în 
termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.  
    În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, 
valoarea impozabilă se reduce cu 15%.  
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În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea 
impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în 
contabilitatea proprietarului persoană juridică.  

 În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referintă, cota impozitului pe clădiri stabilita de Consiliul local este de 7 % şi se aplică la 
valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfarsitul 
lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. 
    În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga 
durată a acestuia se aplică următoarele reguli:  
   a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar;  
   b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din 
contract a clădirii, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a 
locatarului, conform prevederilor legale în vigoare;  
   c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, 
impozitul pe clădiri este datorat de locator.  

Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în 
funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea 
amortizării.  

 
Plata impozitului 
 
Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 

martie şi 30 septembrie inclusiv.  
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de 

către contribuabili persoane fizice , până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă 
o bonificaţie de 10%. 

 Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, 
persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul 
termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate 
pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri 
cumulat.  

 
PCT. 2 -  IMPOZITUL  SI TAXA PE TEREN 

 
Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri situate în municipiul Onesti, datorează 

impozit pe teren. 
Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 

administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se 
stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, 
titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare 
impozitului pe teren.  

În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare 
proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu 
se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează 
o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv.  

În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată 
a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar.  

În cazul în care contractul de leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la scadenţă, 
impozitul pe teren este datorat de locator.  

 
Scutiri  
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    Terenurile pentru care nu se datorează impozit, sunt nominalizate la art.257 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare. 

 
Calculul impozitului pe teren 
 
Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul 

localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform 
încadrării făcute de Consiliul local.  

 
a). 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                   Nivelul impozitului 

localităţii       - lei/ha 
____________________________________________________________________________ 

A        6.508 
B        4.540 
C        2.874 
D        1.519 
 

  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, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 
alăturat.   
 
     
   Nr.                                                Zona(lei/ha) 
   crt.                                                   
                                             A       B        C      D 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Teren arabil                                24      18       16     13 
 Păşune                                      18      16       13     11 
 Fâneaţă                                     18      16       13     11 
 Vie                                         40      30       24     16 
 Livadă                                      46      40       30     24 
 Pădure sau alt teren 
 cu vegetaţie forestieră                     24      18       16     13 
 Teren cu apă                                13      11        7      x 
 Drumuri şi căi ferate                        x       x        x      x 
 Teren neproductiv                            x       x        x      x 
 

 
 Rezultatul obtinut  se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului 

localitatilor de gradul II , respectiv - 4. 
 

    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 mai sus menţionate 
numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:  

-  au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;  
-  au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea activităţii de 

agricultură. 
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b). Impozitul/taxa pe terenurile amplasat în extravilan, 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. 251 alin.5 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal  

 
     
Nr. 
crt.                     Categoria de folosinţă            Zona [lei (RON)/ha]
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0                                1                         A    B    C    D 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1.  Teren cu construcţii                                    27   24   22    19
2.  Arabil                                                  43   41   39    36
3.  Păşune                                                  24   22   19    17
4.  Fâneaţă                                                 24   22   19    17
5.  Vie pe rod                                              48   46   43    41
5.1.Vie până la intrarea pe rod                              x    x    x     x
6.  Livadă pe rod                                           48   46   43    41
6.1.Livadă până la intrarea pe rod                           x    x    x     x
7.  Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră            14   12   10     7
7.1.Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi  
    pădure cu rol de protecţie                               x    x    x     x
8.  Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole     5    4    2     1
8.1.Teren cu amenajări piscicole                            29   27   24    22
9.  Drumuri şi căi ferate                                    x    x    x     x
10. Teren neproductiv                                        x    x    x     x
 
 
 

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.  

 
Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele 

înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile 
Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea 
sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin 
lucrări tehnice de cadastru. 
 

Plata impozitului 
 
Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 

martie şi 30 septembrie inclusiv.  
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de 

către contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se 
acordă o bonificaţie de 10%. 

Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, 
persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul 
termen de plată.  

În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza 
aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat. 

 
 

lnk:LEG%20PRL%207%201996%200
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PCT. 3 -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 
Impozitul pe mijloacele de transport, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-

teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.  
În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe 

întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.  
În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, 

impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.  
 
    Scutiri  
   Mijloacele de transport pentru care nu se datorează impozit, sunt prevăzute la art. 262 din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare. 

 
    Calculul impozitul pe mijloacele de transport 
 

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 de 
cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:  
     
         Tipuri de autovehicule                                                 Suma, în lei, pentru fiecare grupă 
                                                                                              de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta
______________________________________________________________________________
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică                            8 
     de până la 1600cm3 inclusiv 
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv                     18 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv                     36 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv                     72 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3                                              145 
6. Autobuze, autocare, microbuze                                                                                         24 
7. Alte autovehicule  cu tractiune mecanica cu masa totală maximă autorizată  
     de până la 12 tone inclusiv                                                                                                30 
8. Tractoare înmatriculate                                                                                                      18 
 

 
În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 

combinaţie de autovehicule, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma 
corespunzătoare din tabelul următor: 

 
      Masa totală maximă autorizată           Impozit (lei) 
 

a)  Până la 1 tonă inclusiv             8  
b)  Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone     29 
c)  Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone     45 
d)  Peste 5 tone        55 
      
Plata impozitului  
 
Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la 

datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.  
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Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru 
întregul an de către contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie a anului 
respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10% . 

Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către 
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până 
la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe 
mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi 
administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al 
acestora 

 
Pct.4 - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

  
Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă autorizaţie din cele prevăzute 

mai jos, trebuie să plătească taxa menţionată, înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau 
autorizaţia necesară. 

 
a. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor 
avize asemănătoare 
 
        Suprafaţa                                          Taxa 

- lei/m2  - 
______________________________________________________________ 
- până la 150 m2 inclusiv           5 
- între 151 şi 250 m2 inclusiv          6 
- între 251 şi 500 m2            8 
- între 501 şi 750 m2                     10 
- între 751 şi 1.000 m2                    12 
- peste 1.000 m2        12 + 0,01  leu/m2 
                                                                                                                    pentru ceea ce depăşeşte              
          suprafaţa de 1.000 m2                             

    
     b. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi 
folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor 
de construcţii. 
      c.  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, 
ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi 
altor exploatări se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren afectat de foraj sau de 
excavaţie cu valoarea de 7  lei. 
      d. 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. 
      e. 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. 
      f. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii 
de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a 
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este  7 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă 
ocupată de construcţie.  
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     g. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele 
prevăzute in alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor 
de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. 
 
     h. Taxa 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 eliberarea 
autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi 
demolată. 
     i. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire 
este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
     j. 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 în sumă de 11 lei pentru fiecare racord. 
 
    k. 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 în sumă de 13 lei. 
 
    l. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte în 
sumă de 8  lei. 
 
   m. Pentru taxele prevăzute in prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de 
construcţie, se aplică următoarele reguli: 
       - taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana 
care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului; 
       - 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; 
       - 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; 
      - până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice 
sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie 
rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 
 
     n. În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a 
lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii,stabilită 
conform art.251 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare. 
 

B. Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor în vederea desfăşurării unei 
activităţi economice şi a altor autorizaţii similare 

 
a). Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii, prevăzute de Legea nr. 300/2004,cu 

modificarile ulterioare  în scopul desfăşurării unei activităţi economice este de 50 lei/an. 
Autorizaţiile prevăzute la lit.a, se vizează anual, până la data de 31 decembrie a anului 

în curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzute 
la lit.a. 
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b). Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 17 lei. 
 c). Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, deţinute de consiliul local, este de 28 lei. 
 d). Taxa pentru eliberarea certificatului de producător este de 69 lei. 
 e). Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din 
economia naţională - CAEN, aprobată prin H.G. nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, în 
clasa 5530 - restaurante şi 5540 baruri, datorează bugetului local în a cărui rază 
administrativ teritorială se află amplasată unitatea sau standul de comercializare, o taxă   
pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică astfel : 

- clasa 5530 - restaurante                              300 lei 
- clasa 5540 - baruri                                       300 lei 
 

Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care 
comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui 
rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.  
 

Pct.5  - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 
 

     A.   Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate într-un loc public datorează plata unei taxei anuale către bugetul 
local.                 
 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 următoarele sume: 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, 
cu suma de 28 lei/mp. 
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi  
publicitate, cu suma de 20 lei/mp. 

              Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat sau 
trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 
noiembrie, inclusiv. 

 
B.    Contribuabilii care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în baza unui 
contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează bugetului local o 
taxă de reclamă şi publicitate de 3% la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate. 
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.  
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.  

 
Pct.6 – Impozitul pe spectacole 

 
      A.   Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă 
activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole. Acesta se 
calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a 
abonamentelor.  
      Cota de impozit se determină după cum urmează:  

lnk:CLS%20INS%201000601%202002%200
lnk:HOT%20GUV%20656%201997%200
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   a) în cazul unui spectacol de teatru, ca 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, cota de impozit este 
egală cu 2%;  
   b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit 
este egală cu 5%.  

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. 
   b)      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;  
   c)      a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;  
   d)      a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice 
locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;  
   e)     a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi        
inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor 
 
     B.     Reguli speciale pentru videoteci şi discoteci 
 
  În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o 
videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se calculează pe baza suprafeţei incintei. 

Impozitul se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate 
distractivă, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau 
discotecii cu una din următoarele sume: 
   - în cazul videotecilor -            1   leu/mp/zi 
   - în cazul discotecilor  -           1   leu/mp/zi 
 

Conform art. 275 pct.3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal impozitul pe 
spectacole se ajustează prin înmulţirea coeficientului de corecţie corespunzător rangului 
localitatilor de gradul II , respectiv  :   4. 

Persoanele care datorează impozitul pe spectacole, au obligaţia de a depune o declaraţie-
decont la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale privind 
spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. Declaraţia se depune până la data de 
15 inclusiv, a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective. 

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii 
următoare celei în care a avut loc spectacolul.  

 

Pct.7 –  Taxa hotelieră 
 

Taxa hotelieră, se încasează de către unităţile de profil prin intermediul cărora se 
realizează cazarea o dată cu luarea în evidenţă a persoanelor care beneficiază de aceste servicii. 

 Taxa hotelieră se calculeaza prin aplicarea cotei de 5% la tarifele  de cazare 
practicate de unităţile respective. 

 
                         Scutiri  
    Persoanele scutite de la plata taxei hoteliere sunt prevăzute la art. 280 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările ulterioare. 
  Unităţile au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data de 
10 inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au 
plătit cazarea. 
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     Acestea au obligaţia de a depune lunar o declaraţie-decont la compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare 
plată a taxei hoteliere, inclusiv.  

 
Pct.8 – Alte taxe locale 

        A.  Taxă anuală pentru vehicule lente: 
_____________________________________________________________________________ 
Nr. 
crt.                      Denumirea vehiculului lent                                          Taxă/lei/an 
 
 
  1. Autocositoare  41 
  2. Autoexcavator (excavator pe autoşasiu)  41 
  3. Autogreder  41 
  4. Autogreper  41 
  5. Buldozer pe pneuri  41 
  6. Compactor autopropulsat  41 
  7. Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri  41 
  8. Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri  41 
  9. Excavator pe pneuri  41 
10. Freză autopropulsată pentru canale  41 
11. Freză autopropulsată pentru pământ stabilizat  41 
12. Freză rutieră  41 
13. Încărcător cu o cupă pe pneuri  41 
14. Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare  41 
15. Macara cu greifer  41 
16. Macara mobilă pe pneuri  41 
17. Macara turn autopropulsată  41 
18. Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări  
de terasamente  41 
19. Maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea  
drumurilor  41 
20. Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri 41 
21. Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor  41 
22. Maşină autopropulsată pentru forat  41 
23. Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt  41 
24. Maşină autopropulsată pentru înlăturarea zăpezii  41 
25. Şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne  41 
26. Tractor pe pneuri  41 
27. Troliu autopropulsat  41 
28. Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor  41 
29. Vehicul cu pompieri pentru derularea furtunurilor de apă  41 
30. Vehicul pentru măcinat şi compactat deseuri  41 
31. Vehicul pentru marcarea drumurilor  41 
32. Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri  41 

Taxa pentru vehicule lente se plǎteşte anual, în douǎ rate egale, pânǎ la datele de 31 
martie şi 30 septembrie inclusiv. Neachitarea la termen a acestora , atrage perceperea şi 
calcularea de obligaţii accesorii conform prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedurǎ fiscalǎ, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare. 
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             B.  Taxe pentru utilizarea locurilor publice : 

 

1.Pentru vânzare presă 1,5 lei /mp/zi 
 
2. Pentru vânzare de produse şi prestări servicii  
 

- depozitare diverse materiale, comercializare produse (loc public)  2 lei /mp/zi 
- alee acces  0,1 lei/mp/zi 

 
3.Taxă pentru staţionarea autovehiculelor în locuri publice : 

 
- pentru autoturisme  1,5 lei /h 
- pentru autocamioane fără remorcă 5 lei /h 
- pentru autocamioane cu remorcă 10 lei /h 
- pentru tractoare  5 lei /h 
- pentru autobuze, autocare şi microbuze 5 lei /h  

 
Taxa pentru parcarea mijloacelor de transport cu o durată mai mare de 4 h, este de  50 lei /zi. 
 
4. Taxe pentru folosirea unei suprafeţe de teren  pentru executarea de lucrări 
     modernizări (lună sau fracţiune de luna)  1 leu/mp 
 
5. Taxă pentru autorizare de lucrări de aparţinând domeniului public 
 
a) carosabil 

- persoane juridice 70 lei/ml 
- persoane fizice 40 lei/ml 

 
b) alte categorii de terenuri 

- persoane juridice 10 lei/ml 
- persoane fizice intervenţie săpături   5 lei/ml  

 
6. Taxă pentru vizitarea grădinii zoologice  
 

- copii, elevi şi studenţi  3 lei/zi 
- adulţi                                                                                                                       5 lei/zi 

 
7. Taxă pentru acord unic de autorizare construire                                                         100 lei  
 
8. Taxă pentru vizitare muzee, monumente istorice şi alte obiective 
turistice  
 

- copii, elevi şi studenţi, adulţi 3 lei  
      -    grupuri organizate de copii, elevi, studenţi                                                                gratuit   
 
9. Taxa pentru parcuri de distracţii, circuri, manifestări cultural, artistice, sportive, expoziţii, 
târguri, în aer liber sau alte acţiuni organizate pe domeniul public sau privat al municipiului 
 Oneşti   
                                                                                                                                   0,2 lei/mp/zi 
 



10. Taxa pentru desfasurarea jocurilor de artificii 
 

- durata evenimentului pana la 10 minute  600 lei 
- durata evenimentului ce depaseste 10 minute  1000 lei 

 
11. Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala emis de autorităţile 
administraţiei publice locale in regim de urgenta 
 

- contribuabili persoane fizice  25 lei/certificat 
- contribuabili persoanejuridice  50 lei/certificat 

 
12. Taxa pentru stabilirea impozitelor,taxelor si altor venituri locale  
in regim de urgenta 24 -h de la inregistrare documentelor  
 

- persoane fizice  50 lei 
- agenti economici  100 lei 

 
13. Taxa emitere duplicat certificat de inmatriculare vehicole lente -  
emis de autorităţile administraţiei publice locale  50 lei 
   
14. Taxa eliberare autorizatie de functionare  100 lei 
 
15. Efectuarea de fotocopii dupa acte diverse din arhiva  
administraţiei publice locale  5 lei/pag. 
 
 
 

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice, pentru anul 2010  

  Contraventia prevazuta la alin 2 lit a) se sanctioneaza cu 
amenda  

de la 60 lei la 240 lei  
 Art.294  

alin (3)    ContraventiiIe prevazute la alin 2 lit b ) -d) se sanctioneaza 
cu amenda  

de la 240 lei la 600 lei  

 

de la 280 lei la 1.360  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  

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice, pentru anul 2010  

  Contraventia prevazuta la alin 2 lit a) se sanctioneaza cu 
amenda  

de la 240 lei la 960 lei  

  Contraventiile prevazute la alin 2 lit b )- d) se sanctioneaza 
cu amenda  

de la 960 lei la 2.400lei 
lei  

de la 1.100 lei la 5.450 
lei.  

Art.294  
alin (6)    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  
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 LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 
 

Nr. 
crt. Extras din norma juridică -lei - 

CAPITOLUL 1 
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instante, 

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici,precum şi pentru  alte 

servicii prestate de unele institutii publice 

1.  

    Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de 
alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea 
atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a 
certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un 
fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se .plăteşte o altă taxă 
extrajudiciară de timbru mai mare  

 
 
 
2 

   Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal  x 
-pentru animale sub 2 ani 2 2.  
-pentru animale peste 2 ani  2 
  Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe 
cap de animal, în bilete de proprietate:  

 
x 

-pentru animale sub 2 ani 2 
3.  

-pentru animale peste 2 ani  4 

4.  
   Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate 
medicale folosite în justitie   

 
2 

5.     Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar  2 

6.  
   Inregistrarea, la cerere,în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a 
sexului 

 
13 

7.     Inregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei  2 

8.  
    Transcrierea,la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de 
stare civilă întocmite de   autoritătile străine 
   

 
2 
 

9.     Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă  2 

10.  
   Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, 
distruse sau deteriorate  
 

 
2 

CAPITOLUL II  
    Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi inscrierea menţiunilor 

               în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit 
   Acte de identitate:  x 

1.  

a)  eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate pentru cetăţenii români,
eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii 
străini şi pentru persoanele fara cetatenie, precum si inscrierea mentiunilor 
privind schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani 
b)  viza anuala a carnetelor de identitate ale cetatenilor straini si a celor fara 
cetatenie 

 
 
4 
 
 
5 

2.    Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare  3 
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3.    Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit  2 

CAPITOLUL III 
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea 

obţinerii permiselor de conducere 
    Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de
conducători de autovehicule: 
 

x  

a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si 
subcategoriile A, Al, B, BI şi B+E 
 

5  1.  

d) obţinerea permisului de conducere valabil autovehicule din categoriile si 
subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E,D+E, Cl+E, Dl+E, Tb şi Tv  

24  

2.  

    Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de 
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a 
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea
aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele
care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor 
pentru categoriile B, B1, B+E  

72  

 
 

CAPITOLUL  IV  
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorciIor, autorizare provizorie de  

circulaţie şi autorizare de circulatie pentru probe 
 

   Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor si 
remorcilor   

x 

a) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată de până  
la3.500 kg   inclusiv 
 

52 1.  

c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 
3500 kg  

125 

2.  
    Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor  

neînmatriculate,permanent sau temporar  
8 

3.      Taxă de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor  357 

 
 

CAPITOLUL  IV 1 

Taxă pentru furnizare date 

1.  

    Inregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor 
date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul
naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de
înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de 
evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare  

4  

 
 



 

 

CAPITOLUL V  
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii  

fondului  funciar nr, 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

1  
    Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în 
baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere 

13  

 
Impozitele şi taxele prevăzute în Anexa nr.1, pct.1 lit.a ; lit.b  şi  pct. 5 se vor majora 

pentru anul 2010 cu 20%, potrivit art. 287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificările ulterioare. 

 
Conform art. 173 din Codul de procedura fiscala cu modificarile ulterioare ,creantele 

fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 10 lei, se anuleza 
motivat de faptul ca, pentru recuperarea acestora cheltuielile efectuate depasesc obligatiile 
datorate.  

 
  
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
DĂNILĂ EMIL 

 
 

  Contrasemnează,  
       Secretarul Municipiului,  
       Cons. Jur. Daniel Spânu  
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