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ROMÂNIA – JUDE ŢUL TIMI Ş 
CONSILIUL LOCAL AL ORA ŞULUI JIMBOLIA 
 
 

 HOTĂRÂREA  
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în oraşul Jimbolia, pentru anul 2016 
 
 

Consiliul local al oraşului Jimbolia,  
Văzând expunerea de motive nr. 7564  din   25 septembrie 2015  a Serviciului impozite şi taxe 

locale prin care se  propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale în oraşul Jimbolia, pentru anul 
2016; 

Având în vedere: 
• Referatul privind taxele pentru diferite lucrări de urbanism nr. 8307 din 21.10.2015 
• Referatul privind taxele practicate în piaţa agroalimentară din Jimbolia, nr. 

8339/22.10.2015 
• Referatul privind cuantumul taxelor speciale pentru eliberarea unor documente privind 

regimul transport și taxi, nr. 8323/22.10.2015 
• Referatul privind taxele și tarifele privind administrarea cimitirului orașului Jimbolia, nr. 

8105/14.10.2015 
• Referatul privind taxa de cununie a Serviciului Public Comunitar de Evidentaa Populației, 

nr. 15341/22.10.2015 
Ţinând cont de prevederile: 

• art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția 
României, republicată; 

• articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

• art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare; 

• art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
• art. 27 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  
• art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 

761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

• Legii  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările și completările ulterioare; 

• art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
• Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 
• art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

• art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare; 

• art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare 
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• art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea 
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;  

• art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006; 
• art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 

republicată; 
• art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
• ș) art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 

serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
• art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 39/2002;  

• art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 
rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 

• Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate 
prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării 
regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul 
Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 

• Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în care se pot 
institui taxe speciale, modul de organizare și de funcționare a serviciilor publice de interes 
local, pentru care se propun taxele speciale respective, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
nr. 97/2014; 

• Art. 45 alin. 2, lit. (c), din Legea 215/2001, republicată cu modificările și completările 
ulterioare 

• Hotărârii Consiliului Local nr.172/28.02.2002 privind incadrarea terenurilor pe zone 
urbanistice si categorii de folosință in intravilanul orașului Jimbolia; 

• art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
național –  
Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu 
cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu 
modificările și completările ulterioare, referitoare la componența unităților administrativ-
teritoriale, ierarhizarea  localităților,  orașul Jimbolia  se incadrează la Rangul III; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.”c” şi  art. 45 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi actualizată; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. – Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2016, după cum urmează: 
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi 

           taxele locale pentru anul 2016, constituind Anexa nr. 1; 
b) cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit 
pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile - anexă în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 0,12 
% ; 
c) cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit 
pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 1,3 %; 
d) cota prevăzută la art. 458 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit 
pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul 
agricol), se stabileşte la 0,4 %; 
e) cota prevăzută la art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit 
pentru clădirile nerezidenţiale în care valoarea clădirii nu rezultă dintr-un raport de evaluare în 
cazul persoanelor fizice), se stabileşte la 2 %; 
f) cota prevăzută la art .460 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa 
pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice, se stabileşte la 0,2%; 
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g) cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal 
(impozit/taxa pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 
1,2%; 
h) cota prevăzută la art. 460 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxă 
pentru  clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 
juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol), se stabileşte la 0,4 %; 
i) cota prevăzută la art. 460 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
(impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani 
anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor juridice), se stabileşte la 5%; 
j) cota prevăzută la art. 470 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 (pentru mijloacele de transport 
hibride), se stabileşte la 100 %; 
k) cota prevăzută la art. 474 alin. (3) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea 
certificatului de urbanism), se stabileşte la 30 %; 
l) cota prevăzută la art. 474 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea unei 
autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau o clădire - anexă), se stabileşte la 0,5 
% ; 
m) cota prevăzută la art. 474 alin. (6) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la lit.l), se stabileşte la 1 %; 
n) cota prevăzută la art. 474 alin. (8) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea autorizaţiei 
de construire), se stabileşte la 30 %; 
o) cota prevăzută la art. 474 alin. (9) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii), se stabileşte la 0,1 %; 
p) cota prevăzută la art. 474 alin. (12) din Legea nr.227/2015 (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), se stabileşte la 3%; 
r) cota prevăzută la art. 474 alin. (13) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri), se stabileştela 2 %; 
s) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru serviciile de reclamă şi 
publicitate), se stabileşte la 3%; 
t) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.a) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul unui 
spectacol 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), se stabileşte la 2 %; 
u) cota prevăzută la art. 481 alin. (2), lit.b) din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul oricărei 
alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.t) ), se stabileşte la 5 %; 
 
Art. 2. - (1) Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul  

fiscal se stabileşte în cazul impozitului pe clădiri la 10 % ( pentru persoane fizice şi juridice). 
(2) Bonificaţia prevăzută la art. 467 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se 

stabileşte în cazul impozitului pe teren la 10 % ( pentru persoane fizice şi juridice). 
 
Art. 3. - Pentru anul 2016, impozitele/taxele calculate prin aplicarea cotelor de impozitare, 

se ajustează cu cote adiţionale în conformitate cu art. 489 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, astfel: 

a1) în cazul persoanelor juridice, prevăzute la art. 460, alin.3, impozitul/taxa pentru clădirile 
nerezidenţiale se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale de 50%; 

a2) în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a 
fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, se ajustează prin aplicarea cotei adiţionale 
de 50%; 

b) cuantumul valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor prevăzute în Anexa nr. 1, stabilite 
conform prevederilor art. 489 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

 Art. 4. - Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren aferent 
clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către asociaţiile şi fundaţiile acreditate ca 
furnizori de servicii sociale, conform anexei nr. 2. 

 Art. 5. - Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pentru clădirile şi teren 
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retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care 
au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, conform anexei nr. 3. 

 Art. 6. -  Procedura de acordare a facilităţilor la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru 
asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ, conform anexei 
nr. 4. 

Art. 7. – Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 21.05.2015 se revocă. 
 
Art. 8. – Prezenta hotărâre se comunică : 

- Serviciului controlul legalităţii, aplicării actelor cu caracter reparatoriu şi 
contencios administrativ al Instituţiei Prefectului - judeţul Timiş ; 

- Serviciului administraţie publică locală, Integreare Europeană şi Relaţii 
Internaţionale, Relaţii Publice  

- Serviciului impozite şi taxe locale; 
- Cetăţenilor prin afişare. 

 
 

Nr. 200   din 29 octombrie 2015                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                          Corneanu Constantin    
 
 

   CONTRASEMNEAZĂ      
                               SECRETAR, 

          Niţoi Ionel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
   Anexa nr. 1 la HCL nr.200/ 2015 
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TABLOUL 
 Cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum 

și amenziile pentru anul fiscal 2016, stabilite în sume fixe1. CODUL FISCAL- LEGEA nr.227/2015- 
TITLUL IX Impozite și taxe locale  

CAPITOLUL II- Impozitul și taxa pe clădiri 
VALORILE IMPOZABILE 

Pe metru pătrat de suprafată construită desfășurată pentru clădirile rezidențiale și clădirile –
anexă aparținând persoanelor fizice 

 
 
 TIPUL CLĂDIRII NIVEL.STABILIT 

PENTRU 2015 
HCL 97/2014 

NIVEL PENTRU 
2016 

  Valoarea 
impozabilă lei/mp 

Valoarea 
impozabilă lei/mp 

  Cu inst.de  fără instal.   
apă,canal.   de apă, ca- 
electrice,    naliz., elec, 
încălz.        încălzire 
Cond.cum. 

rol/ron  

Cu instal.    Fără instal. 
de apă,       de apă, ca- 
canaliz.      nalizare, 
electrice     electrice, 
încălz.        încălz. 
cond.cum 
*** 
ron 

        X               X      X              X 
 A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu 

pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din 
orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

 
 

    935           555 

 
 

  1.000       600     
 

 B.Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din 
vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic 

 
 
    254            159 

 
 

       300      200 

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

 
    159            143 

 

       200      175 

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

 
       95               63 

 

        125         75 
 

 E.In cazul contribuabilului care deţine la 
aceiaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi/sau mansardă, 
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de  clădiri prevăzute la lit. A-D 

75% din suma 
care s-ar aplica 
clădirii 
 

75% din suma 
care s-ar aplica 
clădirii 

 F.In cazul contribuabilului care deţine la 
aceiaşi adresă încperi amplasate la subsol, 
la demisol și/sau mansardă utilizate în 
alte scopuri decât cel de locuință în oricare 
dintre tipurile prevăzute la art.A-D 

50% din suma 
care s-ar aplica 
clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 
clădirii 
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CAPITOLUL III  IMPOZITUL  ȘI TAXA PE TEREN 

IMPOZITUL/ TAXA pe terenurile situate în intravilan- terenuri cu construcții și terenul 
inregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu 
construcții în suprafață de până la 400 mp inclusiv 

                                                             lei/ha 
Zona 
in 
cadru
l 
loca-
lităţii 

NIVELURILE STABILITE PENTRU 
ANUL 2015  HCL 97/2014 
NIVELURILE IMPOZITULUI, PE 
RANGURI DE LOCALITĂŢI 
Lei/ha 

NIVELURILE  PENTRU ANUL 
2016 
NIVELURILE IMPOZITULUI PE 
RANGURI DE LOCALITĂŢI 
lei/ha 

   
A                       6.545                     7.330 
B                       4.447                     4.981 
C                       2.113                     2.366 
D                       1.230                     1.378 
                                 

• Mențiunea – terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de 
terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 mp inclusiv- este valabilă numai pentru anul 
2016 

 
 
 
 
IMPOZITUL/TAXA  PE TERENURILE amplasate în intravilan, inregistrate la registrul 
agricol la o altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, pentru 
suprafața care depășește 400 mp 
                                           lei/ha 
Nr.
crt
. 

                                     ZONA/ 
CATEGORIA DE 
FOLOSINŢĂ 
 

Nivelurile stabilite 
pentru 2015 HCL 
97/2014 
Zona zona zona zona 
   A       B       C       D 
Lei/ha 

Nivelurile  pentru 
anul 2016 
zona zona zona zona 
   A       B      C       D 
lei/ha 

1 Teren arabil  64      46     40     30     84    63    57    45 
2 Păşuni    64      57     46     40    63     57    45     39 
3 Fâneţe    64      57     46     40     63    57     45    39 
4 Vie  127   121   105    96  138  105    84     57 
5 Livadă    56      56     56    56  159   138  105   84 
6 Păduri şi alte terenuri cu 

vegetaţie forestieră 
 37       31     25     16     84      63    57   45 

7 Terenuri cu ape  14    11     4       2   45      39       24   x 
8 Drumuri şi căi ferate     X     X       X      X    X        X        X     X 
9 Neproductiv     X     X       X      X    X        X        X     X 
 
 
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 

                                                                                lei/ha 
nr.crt. ZONA/Categoria de 

folosinţă 
Nivelurile indexate 
pentru anul 2015 
HCL97/2014 
          zona 

Nivelurile aplicabile 
pentru anul 2016 
         Zona 

0                 1  A      B        C         D  A      B      C      D 
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1 Terenuri cu construcţii  71    71     71    71  71    71      71     71 
2 Arabil 115  115   115  115 115  115  115  115 
3 Păşune   64     64     64     64   64    64     64     64 
4 Fîneaţă  64     64      64     64   64    64     64      64 
5 Vie pe rod, alta decît cea 

prevăzută la nr.crt.5.1. 
127   127   127   127 127   127   127   127 

5.1 Vie pînă la intrarea pe rod   X      X      X      X   X      X      X      X 
6 Livadă pe rod, alta decît cea 

prevăzută la nr.crt.6.1. 
129    129  129   129 129   129  129    129 

6.1. Livadă pînă la intrarea pe rod   X      X      X      X   X      X      X      X 
7 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră, cu 
excepţia celui prevăzut la 
nr.crt.7.1 

 
 3 7   37       37      37 

 
 37     37     37      37 

7.1 Pădure în vîrstă de până la 20 
de ani şi pădure cu rol de 
protecţie 

 
X       X       X     X 

 
X       X       X     X 

8 Teren cu apă, altul decît cel cu 
amenajări piscicole 

 14      1 4       14    14  14      14       14     14 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 78       78     78    78 78      78     78    78 
9 Drumuri şi căi ferate  X      X     X     X  X       X       X      X  
10      Teren neproductiv  X      X     X     X  X       X       X      X   

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

CAPITOLUL IV IMPOZIT PE  MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 

 
A. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

 

 Tipuri  de autovehicule Nivelurile indexate 
pentru anul 2015  
valoarea taxei lei/200 
cm3 sau fracţiune HCL 
97/2014 

Nivelurile 
aplicabile 
pentru 2016 
Suma, în lei, pentru 
fiecare grupă de 
200 cm3 sau 
fracţiune 
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1.Tricicluri, cvadricicluri, motociclete şi 
autoturisme cu capacitatea cilindrică de pînă 
la 1600 cm3 inclusiv 

  

              8 
  

             8 

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri peste 
1600 cmc  

              -               9 

2.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv 

            18             18 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
2001 cm3 şi 2600 cmc, inclusiv 

             72             72 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
2601 cm3 şi 3000 cmc, inclusiv 

         144          144 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 
3001 cmc 

         290          290 

6. Autobuze, autocare, microbuze            24            24 
7.Alte autovehicule cu masa totală maximă 
autorizată de pînă la 12 tone inclusiv, precum 
şi autoturismele de teren din producţie 
internă 

  
           30 

  
           30 

8. Tractoare înmatriculate            18            18 
II VEHICULE INREGISTRATE   

1. Vehicule cu capacitate cilindrica   
1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate 

cilindrica< de 4800 cmc 
             4             4 

1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate 
cilindrica > de 4800 cmc 

             6             6 

2. Vehicule fara capacitate cilindrica 
evidentiata 

          100          150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Pentru remorci, semiremorci și rulote care nu fac parte dintr-o combinație de 
autovehicule prevăzute la art.470, alin.6 
 
MASATOTALĂ MAXIMĂ 
AUTORIZATĂ 

Niveluri stabilit pentru 
2015 HCL 97/2014 
Taxa         lei/an    lei 

Niveluri  pentru anul 
2016 
Taxa    lei/an    

a) până la o tonă inclusiv                
              9 

               
              9 

b) peste o tonă, dar nu 
mai mult de 3 tone 

               
               
             34 

               
               
            34 

c) peste 3 tone, dar nu 
mai mult de 5 tone 

               
               
             52 

               
               
            52 

d) peste 5 tone                               
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             64             64 
E. IMPOZITUL  Pentru 
mijloacele de transport 
pe apă:  

                 X               X 

1. Luntre, bărci fără 
motor, folosite pentru uz 
şi agrement personal 

               
               
              21 

               
               
              21 

2. Bărci fără motor, 
folosite în alte scopuri 

               
              56 

               
              56 

3. Bărci cu motor             
           210 

            
             210 

3. Nave de sport și 
agrement 

         1119           1119 

4. Scutere de apă             210              210 
 
CAPITOLUL V TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A 
AUTORIZAŢIILOR 
 
 
 Nivelurile stabilite 

pentru anul 2015 
        Lei  HCL 
97/2014 

Nivelurile pentru 
anul 2016 
Lei 

Art.474 alin.(1) taxa pentru 
eliberarea certificatului de urbanism, 
în mediul urban – suprafaţa pentru 
care se obţine certificatul de 
urbanism 

  

a) până la 150 mp inclusiv      
            6 

     
         6 

b) între 151 şi 250 mp inclusiv      
            7 

     
         7 

c) între 251 şi 500 mp inclusiv  
            8 

      
        9 

d) între 501 şi 750 mp inclusiv  
           10 

      
       12 

e) între 751 şi 1000 mp inclusiv  
            12 

     
       14 

f) peste 1000 mp  
14+0,01 leu 
pentru fiecare mp 
ce depăşeşte 
1000mp 

 
14+0,01 leu 
pentru fiecare 
mp ce depăşeşte 
1000mp 

Art.474 alin.(4) taxa pentru 
AVIZAREA CERTIFICATULUI DE 
URBANISM 

            -          15 

ART.474 alin 10 taxă pentru 
eliberarea autorizatiei de foraje sau 
excavări 

        
           8 lei pt.fiecare 
mp de teren afectat 

 
        15 lei 
pt.fiecare mp de 
teren afectat 

Art.474 alin.(14) taxa pentru 
autorizarea amplasării  de.chioşcuri, 

 
8 lei pentru 

 
8 lei pentru 
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tonete, cabine, spaţii de expunere, sit. 
pe căile şi în spaţiile publice, precum 
şi pt amplasarea corpurilor şi a 
panourilor de afişaj, a firmelor şi 
reclamelor 

fiecare mp de 
suprafaţă ocupată 
de construcţie 
 

fiecare mp de 
suprafaţă 
ocupată de 
construcţie 
 

Art.474 alin.(15) taxa pentru 
eliberarea unei autorizaţii privind 
lucrările de racorduri şi 
branşamente la reţelele publice de 
apă, canalizare, gaze, termice 
en.electrică, telefonie şi tv prin cablu 

 
 
13 lei pentru 
fiecare racord 
 

 
 
13 lei pentru 
fiecare racord 
 

Art.474 alin.(16) taxa pentru 
eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradală şi adresă 

                
      
        9 

                
      
     9 

Art.475 alin.(1) taxa pentru 
eliberarea unei autorizaţii sanitare 
de funcționare 

          
      
      20 

          
      
     20 

Art.475 alin.(2) taxa pentru 
eliberarea certificatului de 
producător 

        
       70 

        
      70 

Art.475 alin.(3) taxă pentru 
eliberarea/vizarea anuală a 
autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţiei publică 
societăţi comerciale 

1. Până la 25 mp 
2. Intre 26-50 mp 
3. Intre 51-100 mp 
4. Intre 100-500 mp 

 
       
 
        500 
 
 

 
       
 
         
 
     300 
     500 
     600 
     700 
 
 

5 peste 500 mp  4000 lei 
 
Taxa de eliberare se achita anticipat de 
persoanele fizice autorizate, I.I., I.F. și 
persoanele juridice solicitante. Taxa de 
vizare a autorizațiilor se achită până la 31.03 
a anului pentru care se datorează taxa, după 
această data aplicându-se maj.prev.de lege. 

 
 
CAPITOLUL VI TAXA PENTRU 
FOLOSIREA MIJLOACELOR DE 
RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Art.478 alin.(2) taxa pentru afisaj în 
scop de reclamă şi publicitate 

        Lei/mp       
 
        2015 
 HCL 97/2014 
     
     

Lei/mp sau 
fracţiune de mp 
          Lei 
    2016 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în 
care o persoană derulează o activitate 
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economică 
 

      
          32 

       
      32 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau 
structură de afişaj pentru reclamă şi 
publicitate 

          
      
         23 

 
       
      23 

Taxa se datorează anticipat, pentru intreaga perioadă pentru care se solicită și se aprobă ocuparea domeniului 
public. In cazul bannerelor, dacă durata pentru care se avizează amplasarea este mai mică de o lună, se datorează 
taxa calculată pentru o lună. Dacă se constată utilizarea domeniului public fără declararea obligațiilor de plată, la 
bugetul local, acestea se vor calcula retroactiv. Pentru neachitarea taxei la scadență, se datorează accesorii, conform 
prevederilor legale în vigoare. 

 ART. 484, TAXE SPECIALE 
                                                                                                   2015                           2016 

 1 Taxa eliberare autorizație de funcționare 

Legea nr.650/2002 

       70 lei      70 lei 

 2 Viză autorizatie funcționare Legea 650/2002        20 lei 50% din taxa de 

autorizare  35 lei 

 3 Taxa modif.acord pt.desf.unei activ.economice            - 50% din taxa de 

autorizare  35 lei 

 3 Taxa eliberare contracte V-C locuințe        70 lei      70 lei 

  4 Fisă inmatriculare/radiere auto, dacă se solicit 

in aceiași zi 

 

        - 

 

     15 lei 

  5 Adeverință radiere ipotecă, dacă se solicit în 

aceiași zi 

 

        - 

  

      10 lei 

  6 Adeverință priv.achitarea oblig. Contractuale 

pt.imobile cumpărate cu plata în rate, dacă se 

solicit eliberarea in ac. zi 

 

 

        - 

   

 

      10 lei 
 

  7 Taxa  eliberare certificate fiscal în aceeaşi zi de 

la data depunerii on-line 

-  

     20 lei 

  8 Taxa eliberare certificate fiscal în aceeaşi zi de 

la data depunerii 

 

20 lei 

 

     20 lei 

Nr.crt TAXE CIMITIR NIVEL VALABIL 

2015 

NIVEL VALABIL 

2016 

 1 Taxă concesiune- redevenţă               6 lei/mp             6 lei/mp 

 2 Tarif capelă veche            30 lei/folosinţă          30 lei/folosinţă 

 3 Tarif capelă nouă            40 lei/folosinţă          40 lei/zi 

 4 Tarif săpat groapă             100 lei         100 lei 

 5 Tarif igienizare cavou             100  lei         100 lei 

 6 Tarif deschis-închis morminte cu plăci            40 lei            40 lei 

 7 Taxa lucrare funerară            60 lei            60 lei 

 TAXE  URBANISM                 2015           2016 
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1 Taxa participare la măsurători de terenuri 

agricole, prop.persoane fizice/juridice, alături 

de specialist OCPI, la cerere 

 

 

              50 lei 

 

 

     50 lei 

2 Aviz desfacere drum (carosabil şi trotuar) cu 

suprastructură beton asfaltic şi beton ciment 

 

              23 lei/mp 

 

     23 lei/ mp 

3 Aviz desfacere drum(carosabil şi trotuar) cu 

piatră cubică 

 

              12 lei/mp 

 

     12 lei/mp 

4 Aviz desfacere drum(carosabil şi trotuar) cu 

suprastructură balast 

 

               6 lei/mp 

 

       6 lei/mp 

5 Taxa priv.accesul pe arterele de circulaţie 

interzis autoveh, peste 3,5 tone 

 

             150 lei/trim. 

 

      150 lei/trim. 

6 Taxa intocmire adeverință conf.doc.existente 

în arhivă  

 5 lei/pag  10 lei+ 1 leu/pag. 

7 Taxa aviz de spargere pentru investiții de 

infrastructură(apă, canal, energie electrică, 

telefonie, gaze natural, etc) 

 

 

 -- 

 

 

     15 lei/aviz 

 

TAXE PIAŢĂ             2015             2016 

Vânzarea de bovine, bubaline, cabaline,porci 

peste 6 luni 

 

      4 lei/cap 

 

     4 lei/cap 

Porcine până la 6 luni, ovine şi caprine      2,5 lei/cap      2,5 lei/cap 

Animale mici si păsări, cu excep.pui de o zi      0,5 lei/cap      0,5 lei/cap 

Pui de o zi, pentru 2 pui      0,1 lei/2buc      0,1 lei/2 buc 

Pentru ocuparea locurilor necesare vanzării 

produselor rezultate dion exercitarea unei 

activităţii autorizate pe cont propriu 

 

 

       2,5 lei/mp 

 

 

        2,5 lei/mp 

Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării 

obiectelor de ocazie 

 

       2,5 lei/mp 

 

       4 lei/mp 

Pentru închirierea unui cântar cu capacitate 

până la 20 kg 

 

          3 lei 

 

        3 lei 

Pentru folosirea cântarului zecimal din 

magazia pietii, pt.fiec.cântărire 

 

      1,5 lei 

 

       1,5 lei 

Pt.păstrarea mărfurilor în magazia pietii, de 

fiecare mp 

 

       1,5 mp 

 

       1,5 mp 

Pt.rezervarea de mese în piaţa, inclusiv în 

spaţiile lactate, de fiecare mp, trimestrial, 

urmând să achite şi taxa zilnică 

 

 

      64 lei/mp 

 

 

       64 lei/mp 
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Pt.fiecare compart. din spaţiile închiriate 

pt.vanzarea produselor lactate 

 

      4  lei 

 

        4 lei 

Pt.fiecare compart. din spaţiile închiriate 

pt.vanz.prod. din carne şi a cărnii 

 

      4 lei 

 

        4 lei 
 
 

 TAXĂ  CUNUNIE   

 1 Taxa pentru oficierea căsătoriei în 

zilele nelucrătoare( vineri-sambata) 

-           200 lei 

 

 
 
 TAXE ELIBERARE DOCUMENTE REGIM 

TAXI SI ALTE MIJLOACE TRANSPORT 
 
 
         2015 

 
 
        2016 

 1 Acordare autorizație de transport persoane in regim 
taxi 

 
      400 lei 

 
        400 lei 

 2 Prelungirea autorizației de transport       400 lei         400 lei 
 3 Vizarea autorizației de transport persoane regim taxi  

      400 lei 
 
        400 lei 

 4 Acordarea copiei conforme a autorizație de taxi       400 lei         400 lei 
 5 Prelungire autorizație taxi       400 lei         400 lei 
 6 Vizare autorizație taxi       250 lei         250 lei 
 7 Eliberare autorizație taxi( ca urmare a inlocuirii auto)       150 lei         150 lei 
 8 Ridicare suspendare autorizație taxi       200 lei         200 lei 
 9 Autorizație de dispecerat       500 lei         500 lei 
10 Prelungire autorizatie dispecerat       500 lei         500 lei 
11 Vizare autorizație taxi       200 lei         200 lei 
12 Acordare autorizație de transport persoane in regim 

de inchiriere 
      400 lei         400 lei 

13 Acordare copie conforme a autorizației de transport 
in regim de inchiriere 

      400 lei         400 lei 

14 Prelungirea copiei conforme a autorizației de 
transport persoane în regim de inchiriere 

      400 lei         400 lei 

15 Taxă de modificare a autorizației de transport       100 lei         100 lei 
16 Taxă de eliberare/prelungire valabilitate autorizație 

de transport 
      300 lei         300 lei 

17 Taxă de suspendare a autorizației de transport       100 lei         100 lei 
18 Taxa pentru retragerea autorizației de transport       100 lei         100 lei 
19 Taxa pentru eliberarea/prelungirea copiei conforme 

a autorizației de transport 
      300 lei         300 lei 

20 Contravaloare cerificate inregistrare          15 lei            20 lei 
21 Atelaje          10 lei            15 lei 
22 Mopede           17 lei            20 lei 
23 Mopede și biciclete electrice          17 lei            20 lei 
24 Tractoare și combine          17 lei            20 lei 
25 Remorci          29 lei            30 lei 
 
ART.486 ALTE TAXE LOCALE  

                        2015                               2016 
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  1 Taxa parcare ocazională a vehiculelor      1/leu/zi/vehicul 1 leu/zi/vehicul 

  2 Taxa pentru vehiculele care desfac produse 

direct din maşină, inclusive lemne 

    15 lei/vehicul 

    14 lei/remorca 

 15 lei/vehicul 

 15 lei/remorca 

  3 Taxa pentru parcarea curentă a vehiculelor       0,20 lei/zi/vehicul  0,25 lei/zi /vehicul 

  4 Taxă depozit.mat.construcţii domeniul public       0,40 lei/mp     1,5 lei/mp 

  5 Taxă eliberare atestat administrator asociaţie 

de proprietari 

 

           - 

 

  150 lei 

  6 Taxa publicitate sonoră            -   100 lei 

  7 Desfacerea de produse dea lungul drumurilor 

publice, parcări sau alte locuri stab.prin HCL 

 

       1 leu/mp/zi 

 

     3 lei/mp/zi 

  8 Pt.accesul în parcuri, grădini zoo, botanice, 

târguri, bâlciuri, stranduri, expoziţii, locuri de 

agrement 

 

 

       10 lei 

 

 

     10 lei 

  9 Pentru ocuparea terenurilor cu 

const.provizorii 

   0,20 lei/mp/zi       0,25 lei/mp/zi 

 10 Pt.vizitarea muzeelor, case memoriale, 

moumente istorice 

 

   1 leu/pers. 

 

     2 lei/pers. 

 11 Pt. Amplasarea panouri fixe sau mobile, 

totemuri, pe domeniul public 

 

          - 

 

4 lei/buc./zi 

12 Amplasare de bannere si bannere verticale                 - 5 lei/buc/zi 

13 Taxa pt.detinerea sau utilizarea dest.obt.de 

venit.și care utilizează infrastructura publică 

locală 

        

   50 lei/an/vehic. 

 

    50 lei/an/vehic. 

 
 
 
 
 
CONTRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI 
Constituie contravenții următoarele fapte: 
1. depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la pct.1, alin.2 și 3 și pct.2, 
alin2 
2. nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la pct.1, alin 2 și 3 și pct.2, alin.2. 
Contravenția prevăzută la lit.a, se sancționează cu amendă de la 50 lei la 200 lei, iar cea de la lit.b, 
cu amendă de la 200 la 500 lei. In cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale 
amenziilor se majorează cu 300%. 
Contatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către primari și persoane 
imputernicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorității administrației publice 
locale. 
Contravențiilor prevăzute li se aplică dispozițiile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii pe loc 
sau în termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului verbal ori, după caz, de la 
data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
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CAPITOLUL XI  SANCȚIUNI 
 
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 
 
Nr.crt                         NIVELUL AMENZII PENTRU ANUL 2016 
 1 Art. 493(3) Contravenția prevăzută la alin.(2), lit.a, se sancționează cu amendă de la 70 

lei la 279 lei, iar cele de la alin.(2), lit.b, cu amendă de la 279 lei la 696 lei 
 2 Art.493(4) Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, inregistrarea, vânzarea, 

evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei 

 
LIMITELE MAXIME ȘI MINIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
 
Nr.crt.                              NIVELUL AMENZII PENTRU ANUL 2016 
 1 Art.493(5) IN cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor 

prevăzute la alin.(3) și(4) se majorează cu 300%, respectiv: 
Contravenția prevăzută la alin.(2), lit.a, se sancționează cu amendă de la 280 lei la 1.116 
lei lei, iar cele de la alin.(2), lit.b, cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei 
Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, inregistrarea, vânzarea, evidența și 
gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.300 lei la 6.312 lei 

 
 
 
 
 
      ȘEF SERVICIU ITL, 
      Ec.MIHAELA MATEESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITOLUL IX  TAXE SPECIALE 
ART.282, alin.1 
 
 Nivelurile stabilite 

pentru anul 2010 
Nivelurile stabilite 
pentru anul 2011 

taxă pentru săparea gropii          50 lei            70 lei  
Desfăcut şi igienizat criptă          38 lei            60 lei  
Taxă concesiune loc veci 
1 loc = 3 mp 
2 locuri = 5,6 mp 
3 locuri = 8,6 mp 

         5 lei/mp/an           6 lei/mp/an  
       18 lei/an 
       34 lei/an 
       52 lei/an 

Taxă folosire capelă veche 
max.3 zile 

 
      15 lei/folosin ţă 

 
     30 lei/folosin ţă 

Taxă folosire capelă nouă 
max. 3 zile 

 
      50 lei/folosin ţă 

 
     80 lei/folosin ţă 
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Taxă deschidere şi închidere 
cavou şi morminte care sunt 
acoperite cu plăci de beton 

 
                 - 

      
     30 lei 

 
CAPITOLUL X ALTE TAXE LOCALE 
Art.283 alin.(1) tax ă zilnic ă 
pentru utilizarea temporar ă a 
locurilor publice şi pentru 
vizitarea muzeelor, caselor 
memoriale, monumente istorice 
de arhitectur ă şi arheologie  

Niveluri stabilite 
pentru anul 2010 
  lei  

Niveluri  pentru 
anul 2011 
      lei  

A.2 pentru utilizarea temporară a 
locurilor publice : 

               X            X 

a.2.1.pentru parcarea ocazională a 
vehiculelor 
pentru vehiculele care desfac 
direct din maşină produse inclusiv 
lemne 

  
     1 lei /zi/vehicul 
   15,00 lei/vehicul 
   14,00 remorca 
  

 
1 leu/zi/vehicul 
15,00 lei/vehic. 
15,00 lei/remorca 
şi microbuz 
 

a.2.2. pentru parcare curentă a 
vehiculelor 

  0,20 lei/zi/vehicul 
   

0,20 lei/zi/vehic. 
 

a.2.3.pentru depozitarea de 
materiale  

  0,40 lei/mp/zi 
   
 

0,40 lei/mp/zi 
 

a.2.4. pentru realizarea unor 
lucrări 

   0,35 lei/mp/zi 
    

0,35lei/mp/zi 
 

a.2.5.pentru desfacerea de 
produse ce fac obiectul comerţului 
în pieţe, în târguri, în oboare, în 
standuri situate de a lungul 
drumurilor publice, în parcări sau 
alte locuri anume stabilite prin 
H.C.L. 

      
 
 
 
    1,00 lei/mp/zi 
    
 

 
 
 
 
1,00 lei/mp/zi 
 

Taxe practicate în piaţă şi anume:                   X                              X 
Pentru  folosirea platourilor, 
meselor, tarabelor şi a altor spaţii 
din piaţă, de fiecare mp 

    2,50 lei/mp 
     

 2,50 lei/mp  

pentru vânzarea de animale, 
păsări, de fiecare animal sau 
pasăre 

                 X              X 

bovine, bubaline, cabaline, porci 
peste 6 luni 

    4,00 lei/cap 
     

4,00lei/cap 
 

Porcine până la 6 luni, ovine şi 
caprine 

    2,50 lei/cap 
     

  2,50 lei/cap 
   

animale mici şi păsări, excepţie pui 
de o zi, de fiecare animal sau 
pasăre 

    0,50 lei/cap 
      

  0,50 lei/cap 
   

pentru pui de o zi, pentru 2 pui     0,1 lei/2 buc. 
     

  0,1 lei/2 buc 
   

pentru ocuparea locurilor necesare 
vânzării produselor rezultate din 
exercitarea unei activităţi 
autorizate pe cont propriu 

    2,50 lei/mp 
     

  2,50 lei/mp 
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pentru ocuparea locurilor necesare 
vânzării obiectelor de ocazie 

     2,50 lei/mp  
      

   2,50 lei/mp 
    

pentru închirierea unui cântar cu 
capacitate până la 20 kg.  

     3,00 lei 
      

   3,00 lei 
    

pentru folosirea cântarului zecimal 
din magazia pieţii, pentru fiecare 
cântărire 

     1,50 lei 
      

   1,50 lei  
    

pentru păstrarea mărfurilor în 
magazia pieţii, de fiecare mp 

     1,50 lei/mp 
      

   1,50 lei/mp 
    

pentru rezervarea de mese în 
piaţă, inclusiv în spaţiile de lactate, 
de fiecare mp, trimestrial,  urmând 
să achite şi taxa zilnică 

    64,00 lei 
     
 

  64,00 lei 
   

Pentru rezervarea de mese în 
piaţă, inclusiv în spaţiile lactate, de 
fiecare mp, lunar , urmând să 
achite şi taxa zilnică 

 
 
 
      30 lei 

 
 
 
   30 lei 

pentru fiecare compartiment din 
spaţiile închiriate pentru vânzarea 
produselor lactate 

      3,50 lei 
       

   3,50 lei 
    

pentru fiecare compartiment din 
spaţiile închiriate pentru vânzarea 
produselor din carne şi a cărnii 

      4,00 lei 
       

  4,00 lei 
   

a.2.6 pentru accesul în parcuri, 
grădini zoologice, botanice, 
târguri, bâlciuri, ştranduri, expoziţii, 
locuri de agrement 

     3,50 
lei/persoană 
       

  5,00 lei/pers. 
 
   

a.2.7 pentru ocuparea terenurilor 
cu construcţii provizorii 

       
      0,13 lei/mp/zi 
       

 
0,20 lei/mp/zi 
 

B.pentru vizitarea muzeelor, case 
memoriale, monumente istorice 

      1,00 lei/pers 
       

1,00 lei/pers. 
 

Art.283 alin.(2) tax ă zilnic ă 
pentru de ţinerea în proprietate 
sau în folosin ţă, după caz, de 
utilaje autorizate s ă func ţioneze 
în scopul ob ţinerii de venit 

 
 
       6,20 lei/zi 
        

 
 
6,20 lei /zi 
 

Art.283 alin.(3) taxa anual ă 
pentru vehicule lente 

               
      72,50 lei 
      

            
 72,50 lei 
  

Aceste taxe se aplică şi pentru Târgul Banat- Ripensis. 
Stabilirea bonifica ţiei la 10% conform prevederilor art.255 alin.(2), a rt.260 alin.(2) şi 
art.265 alin.(2) din Codul Fiscal, pentru plata cu  
anticipa ţie a impozitului pe cl ădiri, impozitul pe teren şi taxei asupra mijloacelor de 
transport datorate pentru întreg anul numai persoanelor fizice. 
 
   ŞEF SERVICIU ITL, 
   Ec.Mihaela Mateescu 
           
      
     


