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ANEXA  LA  HOTARAREA NR. 47 / 17.12.2012 
  PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE 

PENTRU  ANUL 2013 
                 
              
 CAP.I: IMPOZITELE  SI  TAXELE  LOCALE  SUNT  DUPA  CUM  
URMEAZA: 
 A. - Impozitul pe cladiri; 
 B. - Impozitul pe teren; 
 C. - Impozitul pe mijloacelelor de transport;       
 D. - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor; 
 E. - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate; 
 F. - Impozitul pe spectacole; 
          G. - Taxa hoteliera 
          H. - Taxe speciale 
           I.  - Alte taxe locale 
 

Cap.I-A: IMPOZITUL PE CLADIRI 
 
Art. 1 ( conf Art. 251 cod fiscal ) 
        - alin.(1) : In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza 
prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1%  la valoarea impozabila a cladirii. 

- alin.(2) : In cazul unei cladiri care are pereti exteriori din materiale 
diferite, pt. stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifica in tabelul 
prevazut la alin.(3) valoarea impozabila cea mai mare corespunzatoare tipului 
cladirii respective 

- alin.(3) : Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina 
prin inmultirea suprafetei construite desfasurata a acesteia, exprimata in metri 
patrati, cu valoarea corespunzatoare, exprimata in lei/mp, din tabelul urmator: 
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  Conform H.G. 33 din 2002      Corectie 1.10   Corectie 1     Corectie 0,95 
Nr. 
crt. 

TIPUL CLADIRII Valoare 
impozabila pentru 
HIRSENI 
Zona A rang IV 

Valoare 
impozabila 
ptr.COPACEL 
      SEBES 
      MARGINENI 
Zona B rang V 

Valoarea 
impozabila ptr. 
MALINIS 
Zona C rang V 

 
  A 
 

Cladiri cu cadre din beton armat 
sau cu peretii exteriori din 
caramida arsa sau din orice alte 
materiale rezultate in urma unui 
tratament termic si/sau chimic 

 
478  

 
478 

 
 478  

 
   B  
 
 

Cladirile cu pertetii exteriori din 
lemn, piatra naturala, din  
caramida nearsa, din valatuci sau 
din orice alte materiale nesupuse 
unui tratament termic si/sau 
chimic 

 
 137  

 
137 

 
 137  

 
   
C. 
 
 

Cladire- anexa 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  

 
 123 

 
 123  

 
 123 

 
  D 
 
 

Cladiri-anexa  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 

 
 54 

 
 54  

 
 54  

 
 
  E 

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

 
 
 
 75% din suma 
care s-ar aplica 
cladirii 

 
 
 
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 litera A-D 

 
 50% din suma 
care s-ar aplica 
cladirii 
 

 
 50% din suma 
care s-ar aplica 
cladirii 

 
  50% din suma  
care s-ar aplica 
cladirii 

 
  
  Valoarea impozabila a cladirii este stabilita conform Hotararii nr. 956 din 
19 august 2009, publicata in Monitorul oficial 633 din 24 septembrie 2009, si  
s-a ajustat in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea 
cu coeficientul de corectie corespunzator. 
 Incepand cu 1 ianuarie 2007, pentru cladirile proprietate publica sau 
privata a statului, ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, 
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inchiriate, date in administrare ori folosinta, dupa caz, persoanelor juridice, se 
stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinta, dupa caz, in 
conditii similare impozitului pe cladiri. Calculul impozitului pe cladiri se face in 
conformitate cu prevederile normelor metodologice a Codului fiscal.  
         Art. 2 ( conf Art. 252  cod fiscal)– Majorarea impozitului datorat de 
persoanele fizice ce detin mai multe cladiri: 
          (1).  Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri 
datoreaza un impozit pe cladiri, majorat dupa cum urmeaza: 
 a) cu 65%  pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu; 
 b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu; 
 c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de 
domiciliu. 
          (2). Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in 
proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala. 
 Art.3 ( conf Art. 253 cod fiscal- Calculul impozitului datorat de 
persoanele juridice: 
 (1). In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin 
aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii. 
 (2). Cota de impozit este stabilita prin HCL si este de 1,50% . 
 (3). Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in 
patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, cf. prevederilor 
in vigoare. 
 (6). In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata, cota impozitului este 
stabilita de Consiliul Local astfel: 
a) 15%  pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori 
anului fiscal de referinta; 
b) 35% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori 
anului fiscal de referinta si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata 
in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat 
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prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in 
cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin. (2). 
 (9). Cota de impozit pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu 
functioneaza in cursul unui an calendaristic este stabilita de Consiliul Local de 
5% din valoarea de inventar a cladirii. 
         Art.4 ( conf  Art. 255 cod fiscal)  
 (1) - Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale pana la 
datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 
 (2) - Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru 
intregul an de catre contribuabili- persoane fizice, pana la data de 31 martie a 
anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%, stabilita prin HCL. 
 (3) - Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre 
contribuabili, persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste 
integral pana la primul termen de plata . In cazul in care contribuabilul detine in 
proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrative, 
suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat. 
 
 

Cap .I-B: IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 
 
 Art. 1 (Art. 256 cod fiscal) 
 (1) . Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania 
datoreaza pentru acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care in prezentul 
titlu se prevede altfel. 
 (2) . Impozitul prevazut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe 
teren,  precum si taxa pe teren prevazuta la alin. (3) se datoreaza catre bugetul 
local al comunei in care este amplasat terenul. 
 (3) . Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului, ori a 
unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare 
ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a 
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concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, 
dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren . 
 Art.2 ( art. 258 cod fiscal ) 

(1) . Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de mp de 
teren, rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria de 
folosinta a terenului, conform incadrarii facute de Consiliulul local. 

(2) . In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul 
agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul pe teren se 
stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu nivelurile 
valorice stabilite in Hotararea nr. 956 / 19.08.2009, publicata in ''Monitorul 
oficial'' nr.633/2009, dupa zona si rang, astfel: 
          - Zona A, rangul IV = 766 lei / ha (0,0766 lei/mp)   HIRSENI 
 - Zona B, rangul  V  = 460 lei / ha (0,0460 lei/mp) COPACEL, SEBES,  
                                                                                             MARGINENI 
          - Zona C, rangul  V  = 306 lei / ha (0,0306 lei/mp)   MALINIS 

(3) . In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul 
agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, 
impozitul pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in 
hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabel, la care se aplica 
coeficientul de corectie corespunzator: 

                                                                                               LEI / Ha 
Nr. 
crt. 

Categoria de 
folosinta 
 
 
Coef.de corectie 

  Zona A , rang IV  
 
HIRSENI 
 
1,10 
  

Zona B, rang V 
COPACEL 
SEBES 
MARGINENI 
1,00 

Zona C, rang 
V 
MALINIS 
 
1,00 

 
1. 

 
Teren arabil 

 
24 

 
18 

 
16 
 

 
2. 

 
Pasune 

 
18 

 
16 

 
13 

 
3. 

 
Faneata 

 
18 

 
16 

 
13 

 
4. 

 
Vii 

 
40 

 
30 

 
24 
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5. Livezi 46 40 30 
 

6. 
 

Paduri sau alt 
teren cu vegetatie 

forestiera 

 
 

24 

 
 

18 

 
 

16 

 
7. 

 
Terenuri cu ape 

 

 
13 

 
11 

 
7 

 
 
 
 Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publica 
sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, 
inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa de teren care 
reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren. 
 In cazul impozitului pe terenurile amplasate in intravilan pentru a nu 
majora sau diminua, dupa caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a 
doua zecimala in urma conversiei generata de aplicarea Legii nr. 348/2004 
privind denominarea monedei nationale, s-a procedat la raportarea nivelurilor 
impozitului pe teren in lei/ha, tinand seama de faptul ca 1 mp = 0,0001 ha. 
 (6) . In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se 
stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma 
corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de 
corectie corespunzator: 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Categoria de folosinta/ 
Coefic.de corectie 

    Zona A   
 Rangul IV 
     1,10 

Zona B               Zona C 
Rangul V          Rangul V   
1,00                       1,00 

  
       LOCALITATI 

HIRSENI 
 

COPACEL 
SEBES                     MALINIS 
MARGINENI 

 
  1. 

 
TEREN CU CONSTRUCTII 

 
27 

 
24                           22 

 
  2. 

 
 ARABIL 

 
43 

 
41                           39 

 
  3. 

 
 PASUNE 

 
24 

 
22                            19 

 
  4. 

 
 FANEATA 

 
24 

 
22                          19 
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  5. 

Vie pe rod, alta decat cea 
prevazuta la nr. crt. 5.1 

 
48 

 
46                          43 

 
5.1 

 
Vie pana la intrarea pe rod 

 
X 

 
X                               X 

 
  6 

Livada pe rod, alta decat cea 
prevazuta la nr. crt. 6.1 

 
48 

 
46                          43 

  
6.1 

 
Livada pana la intrarea pe rod 

 
X 

 
X                                X 

 
  7. 

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

 
 

14 

 
 

12                              10 

 
 7.1 

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

 
X 

 
X                               X 

   8. Teren cu apa, altul decat cel 
cu amenajari piscicole 

 
5 

 
4                               2 

   
8.1 

Teren cu amenajari piscicole  
29 

 
27                               24 

  
 9 

 
Drumuri si cai ferate 

 
X 

 
X                                  X 

 
 10 

 
 Teren neproductiv 

 
X 

 
X                                  X 

 
 Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, ptr. terenurile proprietate publica 
sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, 
inchiriate, date in administrare ori in folosinta, se stabileste taxa pe teren care 
reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren. 
 Art. 3 ( conf.Art. 260 cod fiscal ) 
 (1) . Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la 
datele de 31 martie si 31 septembrie inclusiv.  
 (2) . Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru 
intregul an de catre contribuabili-persoane fizice, pana la data de 31 martie 
inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%, stabilita prin HCL. 
 (3) . Impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local, de catre 
persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la 
primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai 
multe terenuri amplasate pe raza aceleasi unitati administrativ-teritoriale, suma 
de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat. 
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Cap.I-C: IMPOZITUL  PE  MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 
 Art. 1 ( conf Art. 261 cod fiscal ) 

(1) . Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care 
trebuie inmatriculat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de 
transport, cu exceptia cazurilor in care prezentul capitol se prevede astfel. 

(3) . In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de 
leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de 
transport se datoreaza de locatar. 
 Art.2 ( conf Art. 263 cod fiscal) 

(1) . In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe 
mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, 
prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm³ sau fractiune din aceasta cu suma 
corespunzatoare din tabelul urmator: 
  
 

Nr. 
crt. 

 
     Mijloace de transport cu tractiune mecanica 

Nivelurile aplicabile in 
anul fiscal anul  2013                  
 
  

I Vehicule inmatriculate (lei/200 cmc sau 
fractiune din aceasta) 

 

 
  1 

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu 
capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm³ inclusiv 

 
8 

 
  2. 

 
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 
cm³ si 2000 cm³ inclusiv 

 
18 

 
  3. 

 
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre  
2001cm³ si 2600 cm³ inclusiv 

 
72 

 
  4. 

 
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 
2601 cm³ si 3000 cm³ inclusiv 

 
144 

 
  5. 

 
Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste  
3001 cm³ 

 
290 

 
 
  6. 

 
Autobuze, autocare, microbuze 

 
24 
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 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 (Legea 209/2012) 2013 
1. Vehicule cu capacitate cilindrica Lei/200 cmc 
1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate cil.<4800 cmc 2-4 
1.2  Vehicule inregistrate cu capacitate cil.>4800 cmc 4-6 
   
2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 50-150 lei/an 

 
 (4) . In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala 
autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport 
este egala cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator: 
                - Impozitul, in lei, pt.vehicule angajate exclusiv in operatiunile de 
transport intern – 

Nr. 
crt. 

 
 NUMARUL AXELOR SI MASA 
TOTALA AUTORIZATA  Vehicule cu sistem 

de suspensie 
pneuma- 

Niveluri aplicabile 
in 

tica sau un 
echivalent 
recunoscut 

anul fiscal 2012  .  
.
   Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie 

  

 

  I. Vehicule cu doua axe                x              x 
   1. Masa de cel puţin 12 tone, 

dar mai mică de 13 tone         
 
0 

 
102 

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

 
102 

 
282 

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

 
282 

 
396 

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

 
396 

 
897 

   5. Masa de cel puţin 18 tone                                    

  
II. Vehicule cu trei axe 

 
x 

 
x 

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

 
102 

 
177 

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

 
177 

 
364 

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

 
364 

 
472 

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

 
472 

 
727 

  5. Masa de cel puţin 23 tone, 
dar mai mică de 25 tone         

 
727 

 
1129 

  6. Masa de cel puţin 25 tone, 
dar mai mică de 26 tone         
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727 1129 
 

 
 
 
 
 
(6) . In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face 

parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin (5) , impozitul pe 
mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:                 

Nr. 
crt. 

 
      MASA TOTALA  MAXIMA      
                AUTORIZATA 

 NIVELURILE APLICABILE 
IN  ANUL  FISCAL  2012                .
           Impozitul, in lei 

  

 1. 
 

 
 Pana la 1 tona inclusiv 

 
8 

 
 2. 

 
Pana la 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 

 
29 

 
 3. 

 
 Pana la 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 

 
45 

 
 4. 

 
 Peste 5 tone 

 
55 

 

       (8) . In intelesul prezentului articol, capacitatea cilindrica sau masa 

totala maxima autorizata a unui mijloc de transport se stabileste prin cartea de 

identitate a mijlocului de transport, prin factura de achizitie sau alt document 

similar. 

 Art.3 ( conf Art. 265 cod fiscal ) 

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se plateste anual in doua rate 

egale pana la 31 martie si 30 septembrie inclusiv.  

(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, 

datorat pentru intregul an de catre contribuabil pana la data de 31 martie, a 

anului respectiv se acorda o bonificatie de 10%, stabilita prin HCL. 

(4) Impozitul anual pe mijlocul de transport datorat aceluiasi buget local 
de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv se 
plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul 
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detine in proprietate mai multe mijloace de transport pentru care impozitul este 
datorat bugetului local al aceleiasi unitati administrativ-teritoriale,  suma de 50 
de lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestuia.  

 
 

 
Cap. I-D: TAXA  PENTRU  ELIBERAREA  CERTIFICATELOR, 

AVIZELOR  SI  AUTORIZATIILOR 
 Art. 1 ( conf Art. 267 cod fiscal ) 
 (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban, 
este egala cu suma stabilita de consiliul local, in limitele prevazute in tabelul 
urmator: 

Art. 267 alin.(1) Taxa pentru eliberarea certificatului 
                            de urbanism, in mediu urban 

Nivelurile aplicabile in anul fiscal  
2012 

Suprafata pe care se obtine certificatul de urbanism                   Taxa, in lei              
    a) Pana la 150 m², inclusiv 4 
    b) Intre 151 si 250 m² , inclusiv 5 
    c)Intre 251 si 500 m², inclusiv 6 
    d) Intre 501 si 750 m², inclusiv 8 
    e) Intre 751 si 1000 m², inclusiv 10 
    f) Peste 1000 m² 12 + 0,01 lei/m² ptr. fiecare m² 

care depaseste 1000m² 
 
  
         (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala 

este egala cu 50 % din taxa stabilita conform alin. (1). 

         (3) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire 

care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 0,5% 

din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii. 

         (4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesara 

studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatari de cariera, balastiere, etc. 

se calculeaza inmultind nr.mp teren afectat de foraj sau de escavatie cu o 

valoare stabilita de CL 7,00 lei.     

         (7) Taxa ptr. eliberarea autorizatiei de construire ptr. chioscuri, tonete, 

cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum si ptr. 
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amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de 

7,00 lei pt. fiecare mp de suprafata ocupata de constructie.  

        (11) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si 

bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, 

telefonie si televiziune prin cablu se stabileste de consiliul local si este de 10 lei 

pt. fiecare racord.         

         (12) 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 se stabileste de catre consiliul local 

in suma de pana la 11 lei.          

         (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si 

adresa se stabileste de catre consiliile locale in suma de 7 lei.  

 Art.2 ( conf Art.268 cod fiscal ) 

(4) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator se stabileste de 

catre consiliile locale si este de 57 lei.    
 

 

Cap.I-E: TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA 
SI PUBLICITATE 

 Art. 1 ( conf Art. 271 cod fiscal ) 
      (1) Orice persoana care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj 
pentru reclama si publicitate intru-un loc public datoreaza plata taxei anuale 
prevazute in prezentul articol catre bugetul local al autoritatii administratiei 
publice locale in raza careia este amplasat panoul, afisajul sau structura de 
afisaj respectiva. 

(2) Valoarea taxei pentru afisaj este stabilita de consiliul local, astfel: 
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o 

activitate economica, suma este de 28 lei/an. 
b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru 
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reclama si publicitate, suma este de 20 lei/an. 
(3) Consiliul local HIRSENI impune persoanelor care deruleaza activitate 

economica sa afiseze panou, afisaj sau structura de afisaj la locul unde 
desfasoara activitate economica si sa depuna „Declaratie fiscala pentru 
stabilirea taxei pentru servicii de reclama si publicitate” la compartimentul 
de specialitate al autoritatii  administratiei publice locale pana la data de 
31.03.2013, in caz contrar vor suporta consecintele legii. 

 
Cap .I-G: TAXA  HOTELIERA 

Art. 1 ( conf  art.278 cod fiscal ) 
 (1) Consiliul local poate institui o taxă pentru şederea într-o unitate de    

cazare, într-o localitate asupra căreia consiliul local îşi exercită autoritatea, dar  
numai dacă taxa se aplică conform prezentului capitol. 
           (2) Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare, denumită în continuare 
taxa hotelieră, se încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora 
se realizează cazarea, o dată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate. 
           (3) Unitatea de cazare are obligaţia de a vărsa taxa colectată în 
conformitate cu alin. (2) la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în 
raza căreia este situată aceasta. 

Calculul taxei 
Art. 2 ( conf ART. 279 cod fiscal ) 
    (1) Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele 

de cazare practicate de unităţile de cazare. 
    (2) Pentru şederea într-o unitate de cazare, consiliul local instituie o 

taxă hotelieră în cotă de 1% din valoarea totală a cazării/tariful de cazare pentru 
fiecare zi de sejur a turistului, care se încasează de persoanele juridice prin 
intermediul cărora se realizează cazarea, odată cu luarea în evidenţă a 
persoanelor cazate.                
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Cap .II - SANCTIUNI 

 Art. 1 ( conf Art.294 cod fiscal ) 
Limitele minime si maxime ale amenzilor in cadrul persoanelor fizice.            

  
            Nivelurile actualizate pentru anul 2013 
 

 
 Art. 294 alin. (3) 

Contraventia prevazuta la alin.(2) lit. a) se 
sanctioneaza 
 cu amenda de la 60 de lei la 240 de lei, iar cele de la  
 lit. b) - d) cu amenda de la 240 de lei la 600 de lei. 
 

 
Art. 294 alin. (4) 

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregis- 
trarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a 
abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda 
de la 280 de lei la 1.360 de lei. 
 

 

 
 
      Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice  

   
   Nivelurile actualizate pentru anul 2013 
 

 
 
  Art. 294 alin. (6) 

(6) In cazul persoanelor  juridice, limitele minime 
si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) 
se majoreaza cu 300%, respectiv : 
 
Contraventia prevazuta la alin.(2) lit. a) se sanctio- 
neaza cu amenda de la 240 de lei la 960 de lei, iar 
cele de la lit. b) - d) cu amenda de la 960 de lei la 
2.400 de lei. 
 
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, 
inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, 
dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare 
la spectacole constituie contraventie si se 
sanctioneaza cu amenda de la 1100 de lei la 5.450  
lei. 
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Cap .III Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare 
provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe 

Nr. 
crt 

 
Extras din norma juridica 

Niveluri ajustate 

Taxa, in lei 

pentru anul 
2013 

 1.   Taxe de inmatriculare permanenta sau temporara a 
autovehiculelor si remorcilor: 

 

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

 
52 

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

 
125 

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

 
8 

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

 
357 

  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, cu exceptia celor pentru terenurile 
agricole si forestiere*3) 

 
            13      

 
 
*3) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele 
măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi 
forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 
2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005

 

, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, 
eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac 
gratuit.  
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ALTE TAXE LOCALE 
 

ANUL  2013 
1. Taxa de timbru                                                                                     5   lei                           
2. Taxa copii xerox  A-4                                                                    0,3 lei/pag                    
                                 A-3                                                                    0,5 lei/pag                 
3. Taxa eliberare copii dupa planuri 
    cadastrale sau alte asemenea planuri                                     A-4= 2,00 lei/pag            
    (ortofotoplanuri, schite parcelare)                                         A-3= 3,00 lei/pag          
4. Taxa pentru discoteci si baluri    -Cam.Cultural Hirseni                         150 lei 
                                                         -Cam.Cultural Copacel                       200 lei  
                                                         -Cam.Cultural Sebes                             50 lei 
                                                         -Cam.Cultural Margineni                    200 lei    
5. Taxa pt. nunti                                                                                           450 lei                                   
6. Taxa pt. botez                                                                                          200 lei                        

Pentru nunti, botezuri, mese festive se va plati si c/v consumului de 
energie electrica si gaze naturale.  

 In ambele cazuri se va incheia un proces-verbal de predare-primire intre 
organizator si persoana imputernicita de la primarie, si se va retine garantie 
materiala pentru inchiriere astfel: 

      Pentru inmormantari si parastase si pentru organizarea „Cetilor de feciori” 
din cadrul comunei cu ocazia Sarbatorilor de Craciun nu se va percepe taxa 
chirie, va fi achitata numai c/v consumului de energie electrica si gaze naturale. 

                     - nunti -500 lei 
                     - botezuri, parastase, inmormantari, Ceata de feciori –        250 lei.      
7. Taxa pentru inchirierea/folosirea veselei la CC Harseni 
                    - parastas                                                                                 60 lei 
                    - nunta                                                                                    300 lei 
    Predarea veselei se face de catre gestionar pe baza de proces-verbal de 
predare-primire, iar in caz de distrugere a bunurilor inchiriate se va plati de trei 
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ori valoarea bunului distrus                                                                                                         
8. Taxa vanzare stradala                                                                               20 lei                                 
9. Taxa oficiere casatorie- in zi lucratoare                                                   30 lei                                
                                        - in zi nelucratoare                                                50 lei 
10. Taxa divort                                                                                            500 lei                                                 
11. Taxa transcriere acte                                                                               10 lei                              
12. Taxa eliberare certificate atestare fiscala                                                  5 lei                                                      
13. Inregistrarea la cerere in actele de stare  
     civila a schimbarii numelui                                                                      15 lei                                        
14. Transcrierea, la cerere, in registrul de  
     stare civila, a actelor de stare civila intocmite 
     de autoritatile straine.                                                                               15 lei                                       
15. Eliberarea altor certificate de stare civila 
     in locul celor distruse, pierdute sau deteriorate                                        10 lei                 
16. Taxa „Anexa 1”                                                                                       15 lei                  
17.Taxa caiet de sarcini                                                                               100 lei  
18. Taxa eliberare certificate de proprietate 
      asupra animalelor: 
      - animale sub 2 ani                                                                                     4 lei                                       
      - animale peste 2 ani                                                                                  8 lei                                       
19. Taxa certificarea (transcrierea) transmisiunii 
      proprietatii asupra animalelor, pe cap de  
      animal, in bilete de properiatate: 
     - pt. animale sub 2 ani                                                                                3 lei                                  
     - pt. animale peste 2 ani                                                                             7 lei                                                                                                                                              
20. Contravaloare placute inregistrare  vehicule pentru 
      care nu exista obligativitatea inmatricularii + certificatul 
      de inregistrare                                                                             21 lei/placuta 
21. Taxa acord functionare  pt. punctele de lucru ale societa- 
       tilor economice, PFA, II.                                                                        30 lei 




