
 

 

 

 

 

 

 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

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

2) 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; 

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

4) art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

5) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

6) 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; 

7) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

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

9) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificările și completările ulterioare; 
10) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

11) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

12) 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; 

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

14) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

15) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

16) 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;  

17) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 
republicată; 

18) art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor 

și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

19) art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane 

și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 
20) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, 

aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării 
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regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național 
de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 
 

ținând seama de prevederile 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 la nivelul comunei Agas este următoarea: 
a) rangul IV-zona A – sat resedinta de comuna - Agas ; 
b) rangul V – zona A – sate componente ale comunei – Cotumba, Sulta, Cosnea, 

Beleghet, Diaconesti, Preluci, Goioasa. 
 

luând act de:  

a) expunerea de motive a primarului comunei Agas, în calitatea sa de inițiator, înregistrat 
sub nr. 8435/16.10.2017 

b) raportul de specialitate a compartimentului de impozite si taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Agas,  înregistrat sub nr 8475 din 17.11.2017 

c) raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru 
…………………………………………………………………………………………..…..………., 

 
luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază 

dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse 

financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, 
 

realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 20…, în 

contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, cu completările ulterioare, și care a făcut obiectul: 
a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.primaria-agas.ro; 

b) afișării la Primărie, în spațiul accesibil publicului,  
 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și alin. (2) lit. c) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
Consiliul Local al COMUNEI AGAS, JUDETUL BACAU  adoptă prezenta hotărâre.  
 

Art. 1. - (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2018, conform 
anexelor _____ care fac parte integranta din aceasta hotarare. 

  
Art. 2. – (1) Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Agas, 

în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Agas și prefectului județului Bacau și se aduce la 

cunoștință publică prin afișarea pe pagina de internet www.comunaagas.ro.  
 
 
 

 

  

 

 

 

 

PRIMAR, 

DORU MERLUSCA 

 

Contrasemnează, 

Pentru legalitate 

Conf. Art. 47 din Legea nr. 215/2014 

Secretar DOINA FRANT 

L.S. 



 

 

 

 

CARTUȘ CARE SE COMPLETEAZĂ ANTERIOR ATESTĂRII AUTENTICITĂȚII HOTĂRÂRII,  SUB …* 
PROCEDURA DE  
VOT  UTILIZATĂ: 
Se marchează cu „x” în casetă 

 DESCHIS  SECRET 
       

prin ridicarea mâinii          prin apel nominal           

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV    DA/NU  DA HOTĂRÂRE CU CARACTER INDIVIDUAL   DA/NU   

0.a. Hotărâre care 
se adoptă cu 
votul: 

a două treimi din numărul consilierilor locali în funcție    DA/NU  Se înscrie numărul de 
voturi determinat, 

potrivit majorității 
necesare: 

 

0.b. majorității consilierilor locali în funcție                             DA/NU    

0.c. majorității consilierilor locali prezenți                               DA/NU    

1.  Numărul consilierilor locali, potrivit legii  

2.  Numărul consilierilor locali în funcție (rând 2 ≤ rând 1 și rând 2 = rând 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)  

3.  Numărul minim al consilierilor locali prezenți la ședință pentru ca aceasta să se desfășoare legal (rând 3 ≤ rând 4)  

4.  Numărul consilierilor locali prezenți la ședință (rând 4 ≥ rând 3 și rând 4 = rând 5 + 6 + 7 + 10)  

5.  Numărul voturilor „PENTRU” (rând 5 ≤ rând 0)  

6.  Numărul voturilor „CONTRA” (rând 6 ≤ rând 0) 
Voturile „ABȚINERE” se contabilizează la voturile „CONTRA”. 

 

7.  Numărul voturilor „ABȚINERE” (rând 7 ≤ rând 0)  

8.  Numărul consilierilor locali absenți motivat  

9.  Numărul consilierilor locali absenți nemotivat  

10.  Numărul consilierilor locali care nu pot lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârii deoarece, fie personal, fie prin soț, soție, afini 
sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, respectiv:  

 

  

NOTĂ: 1. În numărul consilierilor locali este inclus și viceprimarul …………………….2), după cum numărul voturilor cuprinde și votul acestuia. 

            2. Dacă la rândul 10 nu este niciun consilier local în această situație, se trece „zero”, iar pe rândul corespunzător nominalizării consilierilor 

locali respectivi, se menționează „nu este cazul”.  
*Semnătura secretarului …………………………….

2
) sau, numai în lipsa acestuia, a 

persoanei din aparatul de specialitate al primarului comunei căruia i s-a stabilit ca 

atribuție efectuarea acestor proceduri. 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL BACAU  

COMUNA AGAS 

CONSILIUL LOCAL  

NR. 8435 DIN 16.11.2017 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 

 

 
 

Contributia cetatenilor la suportarea cheltuielilor publice reprezinta o obligatie 

constitutionala care consta in plata impozitelor si taxelor locale. 

Colectarea impozitelor si taxelor locale reprezinta o activitate de interes public prin 

aplicarea corecta a legislatiei in domeniu, reglementata de legea 227/2015 privind Codul 

Fiscal si se rezuma la incasarea veniturilor bugetului local. 

Prin colectarea impozitelor si taxelor locale se asigura o buna administrare a 

comunei, astfel asigurandu-se realizarea unei parti din obiectivele propuse. 

In consecinta propun Consiliului Local sa analizeze proiectul de hotarare in forma 

prezentata si sa-l aprobe, proiectul fiind redactat in conformitate cu prevederile Codului 

Fiscal. 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

PRIMAR 

DORU MERLUSCA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

     ROMANIA 

JUDETUL BACAU  

COMUNA AGAS 

CONSILIUL LOCAL  

NR. 8475  DIN 17.11.2017 

 

APROB,  

PRIMAR  

DORU MERLUSCA 

 

VIZAT  

SECRETAR DOINA FRANT 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Agas, judetul 

Bacau pentru anul 2018 

  
  Avand in vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 495 litera f, 

consiliile locale adopta hotarari privind nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018. 

 Potrivit art. 489 alin. (1)din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, autoritatea deliberativa a 

administratiei publice locale, la propunerea autoritatii executive, poate stabili cote aditionale la 

impozitele si taxele locale prevazute in prezentul titlu, in functie de urmatoarele criterii: 

economice, sociale, geografice, precum si de necesitatile bugetare locale. De asemenea la alin (2) 

art. 489 din actul normativ precizat anterior, cotele aditionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi 

mai mari de 50% fata de nivelurile maxime stabilite in prezentul cod. 

 Conform prevederilor art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2), pentru plata cu 

anticipatie a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren si impozitului pe mijloacele de transport, 

datorate pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului respectiv, se 

acorda o bonificatie de pana la 10 % inclusiv, stabilita prin hotarare a consiliului local. 

 Avand in vedere cele precizate precum si conjuctura economica actuala, respectiv 

necesitatea majorarii veniturilor bugetului local, propunem adoptarea structurii, nivelurilor si 

cotelor impozitelor si taxelor locale in forma prezentata. 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

CONSILIER VENITURI 

MIHAELA CIURCANU 
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Anexa nr. 1 laProiectul de   Hotararea de Consiliu  nr.____ din _______2017 

IMPOZITELE SI TAXE LOCALE PENTRU ANUL 2018 

Nr. 
Crt. 

EXPLICATII Prevederi Legea 
227/2015 privind Codul 
Fiscal 

Aprobat 2018 cf H.C.L 
72/2017 

Propus 2018 

A.  IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI    

 Persoane fizice    
A1 CLADIRE  REZIDENTIALA Cladire rezidentiala – 

constructi. 
a alcatuita din una sau 
mai multe camere 
folosite pentru locuit, cu 
dependintele, dotarile si 
utilitatile necesare, care 
satisfice cerintele de 
locuit ale unei persoane 
sau familii; 

  

 Art. 457 – Pentru cladirile rezidentiale si cladirile 
– anexa, aflate in proprietatea persoanelor 
fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin 
aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%- 0,2%, 
asupra valorii imopzabile a cladirii; Valoarea 
impozabila a cladirii, eprimata in lei, se 
determina prin inmultirea suprafetei construite 
desfasurate a acesteia, exprimata in metri 
patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, 
exprimata in lei/m2 , care se ajusteaza in functie 
de rangul localitatii si zona in careeste 
amplasata cladirea, prin inmultirea valorii 
rezultate anterior cu coeficientul de corectie 
corespunzator; 

 
 
 

0,08% - 0,2% 

 
 
 

0,1% 

 
 
 

0,1% 

A2 CLADIRE NEREZIDENTIALA Cladire nerezidentiala – 
orice cladire care nu este 
rezidentiala; 
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 Art. 458. – (1)Pentru cladirile nerezidentiale 
aflate 
 in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 
cladiri se calculeaza perin aplicarea unei cote 
cuprinse intre 0,2% - 1,3% asupra valorii care 
poate fi: 
a) Valoarea rezultata dintr- un raport de 
evaluare intocmit de un evaluator autorizat in 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; 
b) valoarea finala a lucrarilor de constructive, in 
cazul cladirilor noi,  construite in ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinta; 
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin 
care se transfera dreptul de proprietate, in cazul 
cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului 
de referinta. 

0,2% - 1,3% 1% 1,3%  

 Pentru cladirile nerezidentiale aflate in 
proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru 
activitati din domenul agricol, impozitul pe cladiri 
se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% 
asupra valorii impozabile a cladirii. 

  
0,4% 

 
0,4% 

 
0,4% 

 In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi 
calculate conform alin. (1), impozitul se 
calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra 
valorii impozabile determinate conform art. 457. 

 
2% 

2%  
2% 

A3 CLADIRE CU DESTINATIE MIXTA Cladire cu destinatie 
mixta – cladire folosita 
atat in scop residential, 
cat si nerezidential; 

  

 Art. 459. – (1) in cazul cladirilor cu destinatie 
mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul se calculeaza prin insumarea 
impozitului calculate pentru suprafata folosita in 
in scop residential conform art. 457 cu impozitul 
determinat pentru suprafata folosita in scop 
nerezidential, conform art. 458. 
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B Persoane juridice    
B1 CLADIRE REZIDENTIALA Cladire rezidentiala – 

constructive alcatuita din 
una sau mai multe 
camere folosite pentru 
locuit, cu dependintele, 
dotarile si utilitatile 
necesare, care satisface 
cerintele de locuit ale 
unei persoane sau 
familii; 

  

 Art. 460. –(1) – Pentru cladirile rezidentiale  
aflate in proprietatea persoanelor juridice, 
impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin 
aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08%- 0,2%, 
asupra valorii imopzabile a cladirii 

 
0,08% - 0,2% 

 
0.2% 

 
0,2% 

B2 CLADIRE NEREZIDENTIALA Cladire nerezidentiala – 
orice cladire care nu este 
rezidentiala; 

  

 (2) PENTRU CLADIRILE  NEREZIDENTIALE AFLATE IN 

PROPRIETATEA SAU DETINUTE DE PERSOANELE 

JURIDICE, IMPOZITUL/TAXA PE CLADIRI SE 

CALCULEAZA PRIN APLICAREA UNEI COTE CUPRINSE 

INTRE 0,2% - 1,3%, INCLUSIV, ASUPRA VALORII 

IMPOZABILE A CLADIRII. 

 
0,2% - 1,3% 

 
1,3% 

 
1,3%  

 (3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in 
proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru 
activitati din domenul agricol, impozitul pe cladiri 
se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% 
asupra valorii impozabile a cladirii. 

 
0,4% 

 
0.4% 

 
0,4% 

 (8) in cazul in care proprietarul nu a actualizat 
valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani 
anteriori anului de referinta, cota 
impozitului/taxei pe cladiri este 5%. 

 
5% 

 
5% 

 
5% 

 Art. 462 – (2) – pentru plata cu anticipatie a 
impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an 

Pana la 10% 10% 10% 
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de catre contribuabili, pana la data de 31 martie 
a anului respectiv , se acorda o bonificatie de 
pana la 10% , stabilita prin hotarare a consiliului 
local. 

 

VALORILE IMPOZABILE 

Pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri in cazul persoanelor fizice, conform Lg227/2015 

Tipul cladirii 

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2015 

Valoarea impozabila  - lei/mp 

Cu instalatii de apa, 

canalizare, electrice, 

incalzire(conditii cumulative) 

Fara instalatii de apa, 

canalizare, electricitate 

sau incalzire 

0 1 2 

A. Cladire cu cadre din 

beton armat sau cu pereti 

exteriori din caramida arsa 

sau din orice alte materiale 

rezultate in urma unui 

tratament termic si/sau 

chimic 

1000 600 

B. Cladire cu pereti exteriori 

din lemn, din piatra 

naturala, din caramida 

nearsa, din valatuci sau din 

orice alte materiale 

nesupuse unui tratament 

300 200 
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termic si/sau chimic 

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 

200 175 

D. Cladire - anexa cu pereti 

exteriori din lemn, din piatra 

naturala, din caramida 

nearsa, din valatuci sau din 

orice alte materiale 

nesupuse unui tratament 

termic si/sau termic 

125 75 

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 lit A-D 

75% din suma care s-ar 

aplica cladirii 

75% din suma care s-ar 

aplica cladirii 



 

12 
 

F. In cazul contribuabilului 

care detine la aceeasi 

adresa incaperi amplaste la 

subsol, la demisol si/sau la 

mansarda, utilizate in alte 

scopuri decat cel de 

locuinta, in oricare dintre 

tipurile de cladiri prevazute 

la lit A-D 

50% din suma care s-ar 

aplica cladirii 

50% din suma care s-ar 

aplica cladirii 

 

C. IMPOZIT SI TAXA PE TEREN 

Art. 465. – (1) Impozitul/taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului, rangul localitatii in care este amplasat 

terenul, zona si categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de consiliul local. 

(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, 

precum si terenul inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii in suprafata de 

pana la 400 m2 ,inclusive, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimat in hectare, cu suma 

corespunzatoare prevazuta in tabel: 

 

Zona in 
cadrul 
localitatii 

Nivelurileimpozitului/ taxei, pe ranguri de localitati 
- Lei/ha - 

 
 
 

A 

Rang IV- Cf. prev. 
L227/2015 

Rang V – Cf. prev. 
L227/2015 

Aprobat 2017- 
Rang IV 

Aprobat 
2017 – Rang 
V 

Propus 2018 – 
rang IV 

Propus 
2018 – rand 
V 

711 - 1788 569 - 1422 711 569 800 600 
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3) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu 

constructii, pentru suprafata care depaseste 400 mp, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, 

exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de 

corectie aferent rangului; 

 

 

 Niveluri prevazute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal Niveluri propuse  pentru anul 2018  
Nr. 
Crt. 

Zona 
Categoria de folosinta 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 28 21 19 15 
2 Pasune 21 19 15 13 21 19 15 13 
3 Faneata 21 19 15 13 21 19 15 13 
4 Vie 46 35 28 19 46 35 28 19 
5 Livada 53 46 35 28 53 46 35 28 
6 Padure sau alt teren cu 

vegetatie forestiera 
28 21 19 15 28 21 19 15 

7 Teren cu ape 15 13 8 0 15 13 8 0 
8 Drumuri si cai ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

(7) in cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata 

in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator; 
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Nr. 
Crt. 

Niveluri prevazute de Legea 227/2015 privind Codul Fiscal Niveluri propuse pentru anul 
2018  

1 Teren cu constructii 22-31 31 
2 Teren arabil 42-50 50 
3 Pasune 20-28 28 
4 Faneata 20-28 28 
5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. Crt. 5.1 48-55 55 
5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 0 
6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. Crt. 6.1 48-56 56 
6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 0 
7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia 

celui prevazut la nr. Crt. 7.1 
8-16 16 

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

0 0 

8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 1-6 6 
8.1 Teren cu amenajari piscicole 26-34 34 
9 Drumuri si cai ferate 0 0 
10 Teren neproductiv 0 0 

 

 Art. 467 – (2) – pentru plata cu anticipatie a 
impozitului pe teren, datorat pentru intregul an 
de catre contribuabili, pana la data de 31 martie 
a anului respectiv , se acorda o bonificatie de 
pana la 10% , stabilita prin hotarare a consiliului 
local. 

Pana la 10% 10% 10% 
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D IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

 

Art. 470 alin. (2) in cazul oricareia din urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijloace de transport se calculeaza in functie de 

capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din cu suma corespunzatoare din tabelul 

urmator: 

Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport cu tractiune mecanica Aprobat 2017 cf 
H.C.L 68/2015 

Lei/200 cmc sau 
fractiune din 
aceasta cf. prev. 
Legii 227/2015 

Propus 2018 

I. Vehicule inmatriculate (lei /200 cmc sau fractiune din aceasta) 
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu 

capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cmc, inclusiv 
8 8 8 

2 Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de 
peste la 1.600 cmc. 

- 9 9 

3 Autoturisme cu cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cmc si 
2.000 cmc inclusiv 

18 18 18 

4 Autoturisme cu cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cmc si 
2.600 cmc inclusiv 

72 72 72 

5 Autoturisme cu cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cmc si 
3.000 cmc inclusiv 

144 144 144 

6 Autoturisme cu cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc 290 290 290 
7 Autobuze, autocare, microbuze 24 24 24 
8 Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima 

autorizata de pana la 12 tone, inclusiv 
30 30 30 

9 Tractoare inmatriculate 18 18 18 
II. Vehicule inregistrate 

1 Vehicvule cu capacitate cilindrica    
2 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cmc 4 2-4 4 
3 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cmc 6 4-6 6 

4 Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 150 lei/an 50-150/an 150/an 
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(3) in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%. 

 

(5) in cazul unui autovehicol de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloace de 

transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator: 

 

lei/an 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa Aprobat 2017 cf. H.C.L 
________ 

Impozitul – Propus 2018 

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

Alte sisteme 
de 
suspensie 
pentru axele 
motoare 

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

Alte 
sisteme 
de 
suspensie 
pentru 
axele 
motoare 

I 2 axe 
 1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 133 0 142 
 2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 133 367 142 395 
 3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 367 517 395 555 
 4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 517 1169 555 1257 
 5 Masa de cel putin 18 tone 517 1169 555 1257 
II 3 axe 
 1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 133 231 142 248 
 2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 231 474 248 509 
 3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 474 615 509 661 
 4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 615 947 661 1019 
 5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 947 1472 1019 1583 
 6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 947 1472 1019 1583 
 7 Masa de cel putin 26 tone 947 1472 1019 1583 
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III 4 axe 
 1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 615 623 661 670 
 2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 623 973 670 1046 
 3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 973 1545 1046 1661 
 4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1545 2291 1661 2464 
 5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1545 2291 1661 2464 
 6 Masa de cel putin 32 tone 1545 2291 1661 2464 

 

 

(6) in cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima 

autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in 

tabelul urmator: 

 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa Aprobat 2017 cf. H.C.L 
___________ 

Impozitul – Propus 2018 

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

Alte sisteme 
de 
suspensie 
pentru axele 
motoare 

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

Alte 
sisteme 
de 
suspensie 
pentru 
axele 
motoare 

I 2+1 axe 
 1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 60 0 64 
 4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 60 137 64 147 
 5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 137 320 147 344 
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 6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 320 414 344 445 

 7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 414 747 445 803 

 8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 747 1310 803 1408 

 9 Masa de cel putin 28 tone 747 1310 80 1408 

II 2+2 axe 
 1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 128 299 138 321 
 2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 299 491 321 528 
 3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 491 721 528 775 
 4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 721 871 775 936 
 5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 871 1429 936 1537 
 6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1429 1984 1537 2133 
 7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 1984 3012 2133 3239 
 8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1984 3012 2133 3239 
 9 Masa de cel putin 38 tone 1984 3012 2133 3239 
III  
 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1579 2197 1698 2363 
 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2197 2986 2363 3211 
 3 Masa de cel putin 40 tone 2197 2986 2363 3211 
IV 3+2 axe 
 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1395 1937 1500 2083 
 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1937 2679 2083 2881 
 3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 2679 3963 2881 4262 
 4 Masa de cel putin 44 tone 2679 3963 2881 4262 
V 3+3 axe 
 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 794 960 853 1032 
 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 960 1434 1032 1542 
 3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1434 2283 1542 2454 
 4 Masa de cel putin 44 tone 1434 2283 1542 2454 
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(7) in cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la 

alin.(6), taxa asupra mijloacelor de transport este egala cu suma corespunzatoare din tabelul urmator: 

 

 

Masa totala maxima autorizata Impozit – 
lei- 

a. Pana la 1 tona 9 
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 34 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 
d. Peste 5 tone 64 

 

 

 

(8) in cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul 

urmator: 

 

Lei/an 

Mijlocul de transport pe apa Impozit2017 aprobat 
conf. H.C.L ____________ 

Impozit conf.Legii 
227/2015 

Propus 2018 

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

21 21 21 

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 56 56 56 
3. Barci cu motor 210 210 210 
4. Nave de transport si agrement 1119 Intre 0 si 1119 lei 1119 
5. Scutere de apa 210 210 210 
6. Remorche si impingatoare; x x x 
a) Pana la 500 CP, inclusiv 559 21 559 
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b) Peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv 909 56 909 
c) Peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv 1398 1398 1398 
d) Peste 4000 CP 2237 2237 2237 
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune 

din acesta 
182 182 182 

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: x x x 
a) Cu capacitatea de incarcare pana la 1500 de tone, 

inclusiv 
182 182 182 

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

280 280 280 

c) Cu capacitatea de incarcare de peste 3000  de tone 490 490 490 
 

 Art. 472 – (2) – pentru plata cu anticipatie a 
impozitului pemijlocul de transport, datorat 
pentru intregul an de catre contribuabili, pana la 
data de 31 martie a anului respectiv , se acorda 
o bonificatie de pana la 10% , stabilita prin 
hotarare a consiliului local. 

Pana la 10% 10% 10% 

 

E. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE SI A ALTOR AVIZE SI 

AUTORIZATII 

Art. 474. – (1) taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul rural , este egala cu suma stabilita conform tabelului 

urmator: 

Suprafata pentru care se obtine certificatul 
de urbanism 

Aprobat 2017 conf. H.C.L 
___________________ 

Prevederi Legea 
227/2015 privind Codul 
Fiscal 

Propus 2018 

a) Pana la 150 m2 , inclusiv 3 5-6 3 
b) Intre 151 si 250 m2 , inclusiv 3.5 6-7 3.5 
c) Intre 250 si 500 m2 , inclusiv 4.5 7-9 4.5 
d) Intre 501 si 750 m2 , inclusiv 6 9-12 6 
e) Intre 751 si 1000 m2 , inclusiv 7 12-14 7 
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f) Peste 1000 m2  7 + 0.01 lei/m2 , pentru 
fiecare m2 care depaseste 

1000 m2  

14 + 0.01 lei/m2 , pentru 
fiecare m2 care depaseste 

1000 m2 

7 + 0.01 lei/m2 , pentru 
fiecare m2 care 

depaseste 1000 m2 
 

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

autorizatiei initiale. 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primar  sau de 

structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se stabileste de consiliul local in suma de: 

 

Aprobat 2017 cf H.C.L _____/2016 Prevederi Legea 227/2015 privind Codul 
Fiscal 

Propus 2018 

15 0-15 15 
 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau cladire- anexa este egala cu 0.5% din 

valoarea autorizata a lucrarilor de constructii. 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii decat cele mentionate mai sus este egala cu 1% din 

valoarea autorizata a lucrarilor de constructie , inclusiv  valoarea instalatiilor aferente. 

Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea cerificatului sau a 

autorizatiei initiale. 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0.1% din valoarea impozabila 

stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, aferenta partii desfiintate. 

(10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraj sau excavari necesare lucrarilor de cercetare si prospectare a terenurilor in etapa 

efectuarii studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicarile topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari. 
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Aprobat 2017 cf H.C.L _____/2016 Prevederi Legea 227/2015 privind Codul 
Fiscal 

Propus 2018 

15 0-15 15 
 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care 

nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier. 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din 

valoarea autorizata a lucrarilor de constructie. 

Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme 

si reclame situate pe caile si in spatiile publice: 

Aprobat 2017 cf H.C.L ___din___________ Prevederi Legea 227/2015 privind Codul 
Fiscal 

Propus 2018 

8 0-8 8 
 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, 

termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu: 

Aprobat 2017 cf H.C.L ____din_____________ Prevederi Legea 227/2015 privind Codul 
Fiscal 

Propus 2018 

13 0-13 13 
 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste de catre consiliul local in suma de : 

Aprobat 2017 cf H.C.L ___din_______________ Prevederi Legea 227/2015 privind Codul 
Fiscal 

Propus 2018 

9 0-9 9 
 

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare: 
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Aprobat 2017 cf H.C.L _____din_____________ Prevederi Legea 227/2015 privind Codul 
Fiscal 

Propus 2018 

20 0-20 20 
 

Taxa pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din 

sectorul agricol se stabilesc de catre consiliile locale: 

Aprobat 2017 cf H.C.L _____/2016 Prevederi Legea 227/2015 privind Codul 
Fiscal 

Propus 2018 

80 0-80 80 
 

Taxa pentru eliberarea, vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, respectiv restaurant 

(cod CAEN 561), baruri si alte activitati de servire a bauturilor  (cod CAEN 563) si alte activitati recreative si distractive (cod CAEN 

Aprobat 2017 cf H.C.L _____/2016932): 

Aprobat 2017 cf H.C.L _____/2016 Prevederi Legea 227/2015 privind Codul 
Fiscal 

Propus 2018 

300 lei cu o suprafata de pana la 100 mp; 
600 lei cu o suprafata de peste 100 mp. 

Pana la 4.000 lei, pentru o suprafata de 
pana la 500 mp, inclusiv; 
Intre 4.000 lei si 8.000 lei pentru o 
suprafata mai mare de 500 mp. 

300 lei cu o suprafata de pana la 100 mp; 
600 lei cu o suprafata de peste 100 mp; 
4000 lei pentru o suprafata de peste 500 
mp. 

 

Taxa pentru servicii de reclama si publicitate 

Aprobat 2017 cf H.C.L _____/2016 Prevederi Legea 227/2015 privind Codul 
Fiscal 

Propus 2018 

3% 1-3% 3% 
 

F.  Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate: 

Aprobat 2017 cf H.C.L _____/2016 Prevederi Legea 227/2015 privind Codul Propus 2018 
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Fiscal 
In cazul unui afisaj situate in locul in care 
persoana deruleaza o activitate economica – 
32 lei; 
In cazul oricarui alt panou, afisaj sau 
structura de afisaj pentru reclama si 
publicitate- 23 lei 

In cazul unui afisaj situate in locul in care 
persoana deruleaza o activitate economica  
suma este de pana la 32 lei, inclusiv 
In cazul oricarui alt panou, afisaj sau 
structura de afisaj pentru reclama si 
publicitate suma este de pana la 23 lei, 
inclusiv.  
 

32 lei/mp 
 
 
 

23 lei/mp 

 

G.  Impozitul pe spectacole: 

Aprobat 2017 cf H.C.L _____/2016 Prevederi Legea 227/2015 privind Codul 
Fiscal 

Propus 2018 

Videoteci – 2 lei/mp/zi; 
Discoteci – 3 lei/mp/zi; 
In cazul unui spectacol de teatru, ca de 
exemplu o piesa de teatru, balet, opera, 
operetta, concert filarmonic sau alta 
manifestare muzicala, prezenarea unui 
film la cinematograf, un spectacol de circ 
sau orice competitie sportiv interna sau 
internatioanala – 2% 

Pana la 2%, In cazul unui spectacol de 
teatru, ca de exemplu o piesa de teatru, 
balet, opera, operetta, concert filarmonic 
sau alta manifestare muzicala, 
prezenarea unui film la cinematograf, un 
spectacol de circ sau orice competitie 
sportiva interna sau internatioanala; 
Pana la 5% in cazul oricarei manifestari 
artistice decat cele enumerate mai sus 

2% 
 
 
 
 
 
 

5% 

 

H. ALTE TAXE LOCALE 

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa: 

Prevederi Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  Propus 2018 
500 500 
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Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale, 

consiliul local stabileste o taxa de pana la 32 lei, inclusiv: 

Prevederi Legea 227/2015 privind Codul Fiscal Propus 2018 

0-32 lei 32 lei 
 

 

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu pana la 500 %, 

incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite prin hotarare a consiliului local. 

Consiliul local poate majora impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la 500% pentru cladirile si terenurile neingrijite, 

situate in intravilan. 

 

I. LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR 

Prevederi Legea 227/2015 privind Codul Fiscal Propus 2018 

              PERSOANE FIZICE                                   PERSOANE 
JURIDICE 

Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost 
savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii, 
infractiuni: 
 Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute  
la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10)lit. c, alin. (12) si (13), art. 
466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) si (10), art. 471 alin. (2), 
(4), (5) si alin. (6) lit. b) si c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 
478 alin. (5) si art. 483 alin. (2); 
Nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 461 alin. 
(2), (6), (7), alin. (10)lit. c, alin. (12) si (13), art. 466 alin. (2), (5), 

 
 
 

279                                                     837 
 
 
 
 

696                                                      2088 
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alin. (7) lit. c), alin. (9) si (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) si alin. (6) 
lit. b) si c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) si art. 
483 alin. (2); 
 
Contraventia prevazuta la alin. (2) lit a) se sanctioneaza cu 
amenda de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin (2) lit. b) cu 
amenda de la 279 lei la 696 lei. 
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, 
vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si 
a biletelor de intrare la spectacole se sanctioneaza cu amenda 
de la 323 lei la 1578 lei. 
In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale 
amenzilor prevazute la alin (3) si (4) se majoreaza cu 300%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1578                                                    4734 
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Anexa nr. 2 la Proiectul de  Hotarare de Consiliu nr.____din ______2018 

 

 

Taxele speciale 
 

In conformitate cu prevederile art. 484 alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul 

Fiscal, modificata si completata, pentru functionarea unor servicii publice locale create in 

interesul persoanelor fizice si juridice, Consiliile Locale pot adopta taxe speciale. 

 

Conform Legii 227/2015 privind Codul fiscal, modificata si completata, “ taxele 

speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile 

oferite de institutia/serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare si 

functionare a acesteia/acestuia, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, sa efectueze 

prestatii ce intra in sfera de activitate a acestui tip de serviciu. 

Scutiri 

Art. 485. – (1) autoritatile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor 

speciale instituite conform art. 484, pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice: 

a) veterade razboi, vaduvele de razboi si vaduvele necasatorite ale veteranilor de 

razboi; 

b) persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul – lege nr. 118/1990, republicat, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si 

Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu exceptia 

incintelor folosite pentru activitati economice; 

d) fundatiile infiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a 

intretine, dezvolta si ajuta institutiile de cultura nationala, precum si de a sustine 

actiunile cu caracter umanitar, social si cultural; 

e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in 

unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, 

ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare se reinsertie sociala pentru copil, 

familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane 

aflate in dificultate, in conditiile legii; 

f) reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor 

incadrati in gradul I de invaliditate. 

  

7.Taxă speciala de salubrizare 

  Pct.1  Persoanele fizice care locuiesc pe raza comunei Agas sunt obligate la 

plata selective si reciclare a deseurilor menajere stabilita prin prezenta hotarare. 

Destinatia fondurilor constituite din incasarea taxei de colectare selectiva si 

reciclare a deseurilor menajere va fi pentru plata facturilor emise ASOCIATIA DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU SALUBRIZARE BACAU  aferente 
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prestarii de servicii de colectare si transportul deseurilor si respectiv depozitarea 

acestora. 

Pct. 2 Persoanele fizice sunt obligate la plata taxei de colectare selective si 

reciclare a deseurilor menajere in functie de numarul de persoane din fiecare familie 

sau de numarul locatarilor existenti la acea adresa. 

Proprietarul locuintei are obligatia depunerii declaratiei care sa cuprinda toate 

persoanele care lociuesc la acea adresa (membri de familie, rude, chiriasi, flotanti, 

etc.) la UAT Comuna Agas in vederea stabilirii taxei. 

Pct. 3- Calculul taxei de colectare selective si reciclare a deseurilor menajere 

pentru persoanele fizice se face pe baza declaratiei de impunere, termenul de 

depunere a acesteia este 31.01.2018. 

La declaratiile depuse pana la data de 31.01.2018 se pot face rectificari pe parcursul 

anului. Declaratiile rectificative se depun in termen de 30 de zile de la data 

producerii modificarii numarului de persoane.  

Pct. 4. – in cazul nedepunerii declaratiei, obligatia de plata se va stabili din oficiu 

de catre organele de specialitate pe baza oricaror date si informatii detinute de 

acestea. 

Pct. 5 – nedepunerea declaratiei sau a declaratiei rectificative precum si 

depunerea acestora peste termen constituie contraventie si se sanctioneaza cu 

amenda contraventionala cuprinsa intre 60 RON si 600 RON. 

Pct. 6 – declaratia perivind stabilirea taxei de colectare selective si reciclare a 

deseurilor menajere este prezenta in anexa care face parte integranta din prezenta 

hotarare (ANEXA NR. V), constituind in acelasi timp instiintare de 

plata.4.08.lei/persoana/luna pentru persoanele fizice, conform planului anual de 

evolutie a taxelor si tarifelor aferente proiectului „Sistem Integrat de Management al 

Deseurilor Solide in judetul Bacau”, care face parte integranta din aceasta anexa. 

Taxa speciala de salubritate va acoperi contravaloarea facurilor aferente ambelor 

componente ale serviciului, colectarea si transportul deseurilor si respectiv 

depozitarea acestora. 

Tarifele de colectare si transport deseuri(operatiuni desfasurate de SC Compania 

Romprest Sevice SA Bucuresti, in urma castigarii licitatiei derulate de ADIS Bacau, 

in numele si pe seama UAT Comuna Agas) sunt enumerate in tabelul urmator, care 

face parte integranta din prezenta anexa. 
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Pct. 9 – taxa speciala de salubritate se datoreaza anual cu termene de plata in 

patru rate egale, astfel: 

- 31 martie, pentru lunile : ianuarie, februarie si martie; 
- 30 iunie, pentru lunile: aprilie, mai si iunie; 
- 30 septembrie, pentru lunile: iulie, august si septembrie; 
- 30 decembrie, pentru lunile: octombrie, noiembrie si decembrie. 

 

Neplata taxei  la termenele stabilite atrage dupa sine, calculul si plata majorarilor 

de intarziere precum si aplicarea masurilor de urmarire si executare silita prevazute 

de legislatiei in vigoare. 

 

Pct. 10 – pentru imobilele nelocuite, a caror proprietari probeaza cu 

documente(viza de flotant, acte de incorporare, etc) taxa datorata se percepe la 

nivelul unei persoane. 

Pentru persoanele juridice , operatorul de colectare si transport va perfecta o 

relatie contractuala directa. 

 

 

                                                   

3. ALTE ACTIVITATI INCLUSIV PRESTARI DE SERVICII 

 

  (comerţ ambulant,taxe obiceiuri de anul nou) 

            - comerţ ambulant  stradal                                 20,00 lei 

            - obiceiuri de anul nou                             50,00 lei 

 

 

 

Taxe anuale pentru eliberarea AUTORIZAŢIEI DE FUNCŢIONARE ŞI PROFIL DE 

ACTIVITATE 
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Nr. 

Crt. 
DESTINAŢIE Taxă (lei) 

1 Pentru debitare material lemnos 600 lei/an 

2 Pentru exploatare forestiera 600 lei/an 

3 Pentru executarea serviciului public de 

transport persoane/ bunuri în regim de taxi 

- taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru 

serviciul public de transport persoane/bunuri 

în regim de taxi 

- - vizarea anuală a autorizaţiei pentru 

executarea serviciului  public de transport 

persoane/bunuri în regim de taxi 

- vizarea anuală a autorizaţiei taxi 

permanente 

 

 

 

 

100 lei 

 

 

100 lei/an 

 

50 lei/an 

 

4 Pentru comert cu ridicata(depozit) 200lei/an 

 

5 Pentru comert cu amanuntul sediu fix 120lei/an 

6 Pentru prestari servicii 120lei/an 

7 Pentru comert cu amanuntul in piete, targuri 

si oboare 

150lei/an 

8 Pentru activitati agricole 120lei/an 

9 Pentru motel/hotel/pensiune 1000lei/an 

10 Pentru productie 200lei/an 

11 Pentru mici mestesugari 50lei/an 
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12 Telefonie,cablu tv 120lei/an 

13 Consultanta si management 120lei/an 

14 Activitati bancare/intermedieri monetare 150lei/an 

15 Activitate statie concasare,sortare,spalare 2000lei/an 

16 Extractie  rezerve si zacaminte naturale  2000lei/an 

 

 

 

 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de funcţionare şi profil de activitate se 

datorează atât la deschiderea, cât şi la prelungirea unei activităţi comerciale pe raza 

comunei Agas, separate pentru fiecare punct de lucru. 

  

  Pentru completarea, modificarea unor autorizaţii eliberate persoanelor 

fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod 

independent, conform Legii nr.300/2004 se va plăti o taxă de 20 lei. 

 

 Plata taxelor se face în in momentul eliberarii autorizatiei. 

 

  Fondurile constituite din încasarea taxei pentru eliberarea autorizaţiei 

pentru executarea serviciului public de transport şi vizarea anuală a autorizaţiei, 

precum şi cele obţinute din încasarea tarifului pentru acces aşteptare clienţi vor fi 

utilizate pentru amenajarea parcărilor şi a locurilor de aşteptare clienţi. 

 

 

 Taxă de înscriere pentru mijloacele de transport pentru care nu există 

obligaţia înmatriculării la organele de poliţie, stabilită conform HG 85/2003 .  

 - vehicule cu tracţiune animală,    50 lei 

mopede, motoscutere, remorci agricole  100 lei  

- maşini autopropulsate pentru lucrări, maşini agricole şi forestiere               200 lei 
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 Destinaţia fondurilor constituite din încasarea acestei taxe va fi pentru 

confecţionarea plăcuţelor cu numărul de înregistrare şi a certificatelor de înregistrare. 

 Taxa pentru oficierea casatoriilor in afara programului de lucru, respectiv in 

zilele de vineri dupa ora 13
30, 

sambata, duminica si in zilele declarate libere 

conform legii                                    

                    - 50,00 lei 
Taxa desfacere casatorie prin divort pa cale administrativa    - 500 lei 

   Taxă eliberare copii după documente din arhiva primăriei             -  20 lei 

   Taxă teren închiriat din domeniul domeniul public si privat 

    pentru agricultură                                    -0.10 lei/mp/an 

   Taxa teren inchiriat pentru desfasurarea  

de activitati economice si lucrative       0,20 lei/mp/an 

Taxă teren închiriat în vederea amplasării de chioşcuri 

   Si alte construcţii provizorii                                                       1,00lei/mp/lună 

Taxa teren inchiriat pentru spatii privind serviciile medicale 

(cabinete medicale si farmacii)                                                5 lei /mp/an 

  Taxă lunară  pentru  teren închiriat   pentru  utilizare izlaz comunal       1.5 lei/mp/luna 

  

  Taxa xerox                                                                      A4 -     0,50 lei/copie  

                                                                                            A3 -     1 leu/copie 

   

Inchiriere tractor si remorca                  65,00 lei/ora- lucru efectiv+ 

               18,00lei/ora- la dispozitie 

   Închiriere buldoexcavator                              21,00 lei ora – la dispoziţie + 

                         120,00 lei ora –lucru efectiv cu 

                motorina  consiliului local  

 

    Taxa paza si ordine publica                 10.00 lei/an/familie  

         20.00lei/pers juridica 
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5. TAXA PENTRU ELIBERAREA IN REGIM DE URGENTA A 

CERTIFICATULUI FISCAL 
 

Toti contribuabilii persoane fizice si juridice datoreaza o taxa pentru eliberarea in regim de 

urgenta a certificatului fiscal (eliberarea in ziua depunerii cererii) si a adeverintetor – 

dovada spatiu, necesara la Registrul Comertului, in situatia in care documentatia necesara 

este completa si corecta. 

 Nivelul acestei taxe este de : 

- 5 lei pentru persoane fizice; 

- 10 lei pentru persoane juridice. 

 Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a certificatului fiscal nu exonereaza de la 

plata taxei extrajudiciare de timbru pentru eliberarea certificatelor fiscale. 

 Taxa se achita anticipat, o data cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar 

veniturile realizate vor fi utilizate de catre Compartimentul Impozite si taxe locale pentru 

eficientizarea activitatii. 

 

 

6.TAXA PENTRU ELIBERAREA IN REGIM DE URGENTA A 

ADEVERINTELOR DE ROL AGRICOL 

 
 

Taxa este datorata de contribuabilii care doresc eliberarea adeverintelor de rol agricol in 

regim de urgenta. 

 

Nivelul acestei taxe este de : 

- 3 lei pentru persoane fizice; 

-    8 lei pentru persoane juridice. 

 

 Taxa pentru eliberarea in regim de urgenta a adeverintei de rol agricol nu exonereaza 

de la plata taxei extrajudiciare de timbru pentru eliberarea acestora. 

 Taxa se achita anticipat, o data cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar 

veniturile realizate vor fi utilizate de catre Compartimentul   Registru Agricol pentru 

eficientizarea activitatii. 

 

 Nu se elibereaza adeverinte de rol necesare pentru Registrul Comertului, diverse 

credite bancare, servicii de tefonie mobila si internet contribuabililor care figureaza cu 

debite catre bugetul local al comunei. 
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 TAXE SPECIALE APLICABILE PENTRU OCUPAREA 

TEMPORARĂ A TERENURILOR APARŢINÂND COMUNEI 

AGAS 

 

SPECIFICUL ACTIVITĂŢII 

Taxă lei /mp/zi 
  

1. Taxa pentru ocuparea locurilor necesare vînzării produselor de orice fel,  

produselor realizate din exercitarea unor activităţi autorizate pe cont  

propriu : 

- Intre 0 mp si 4 mp (ex. Tarabe, masini mici, etc.) 

- Peste 4,01 mp. 

 

 

 

10 lei/zi 

30 lei/zi 

 

 
2. Taxa pentru ocuparea locurilor publice cu mijloace de agrement  12 

3.Taxa pentru ocuparea locurilor publice necesare activităţilor 

promoţionale fără vînzarea de produse (se permite distribuirea de pliante 

informative ,distribuţia gratuită de produse sau alte activităţi fără realizare 

de venit), precum şi pentru amplasarea de panouri de informare (pentru 

programme de investiţii, campanii naţionale sau locale, etc.)  

8 

4. Taxa pentru utilizarea terenurilor pentru amplasarea 

panourilor publicitare/reclamă, etc. (când nu este cazul de 

licitaţie) 

13 

5. Taxe pentru utilizarea terenurilor afectate de lucrări reţele 

subterane  

(închirierea se face pentru minim 3 zile indiferent de lungimea 

reţelei) 

a)pînă la 20 m lungime  

 

b)între 20-300 m lungime 

c)peste 300 m lungime  

 

 

 

 

 

2 

 

1 

0,5 

6. Taxa pentru ocuparea terenurilor în vederea organizării de 

manifestări publice de genul spectacole, festivaluri, circ, etc 

cu durată de pînă la 48 ore .  

500 RON/manifestare 
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Taxele judiciare de timbru 

 

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/26.06.2013 privind taxele judiciare de timbru şi ale 

Legii nr. 127/26.04.2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative; 

 

 

EXTRAS DIN NORMA JURIDICĂ 

NIVELURILE APLICABILE 

OUG 80/2013 

-Taxa, în lei - 

Art.3 (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse în instanţele 

judecătoreşti, se taxează astfel:   

a) până la valoarea de 500 lei 8% dar nu mai puţin de 20 lei 

b) între 501 lei şi 5.000 lei 40 + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei 

c) între 5.001 lei şi 25.000 lei 355 + 5% pentru ce depăşeşte 5000 lei 

d) între 25.001 şi 50.000 lei 1355 + 3% pentru ce depăşeşte 25000 

lei 

e) între 50.001 şi 250.000 lei 
2105 + 2% pentru ce depăşeşte 50000 
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lei 

f) peste 250.000 lei 6105 + 1% pentru ce depăşeşte 250000 

lei 

Art. 4 (1) În cazul acţiunilor posesorii, taxa judiciară de timbru se calculează: 20% din valoarea bunului a cărui 

posesie se solicită 

Art. 4 (2) (...) acţiunile are au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de 

proprietate: 

20% din valoarea bunului asupra căruia 

poartă dezmembrământul 

(...) cererilor are au ca obiect servituţi 20% din valoarea imobilului asupra 

căruia se solicită constituirea servituţii 

Art. 5 (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:   

a) stabilirea bunurilor supuse împărţelii 3% din valoarea acestora 

b) stabilirea calităţii de coproprietar şi stabilirea cotei-părţi ce se cuvine fiecărui 

coproprietar: 50 lei pentru fiecare coproprietar 

c) creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din starea de 

proprietate comună: 

3% din valoarea creanţelor a căror 

recunoaştere se solicită 

d) cererea de raport 3% din valoarea bunurilor a căror 

raportare se solicită 

e) cererea de reductiune a liberalitatilor excesive 3% din valoarea partii de rezerva 

supusa reintregirii prin reductiunea 

liberalitatilor 

f) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia 3% din valoarea masei partajabile 
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(2) Daca cererile in materia partajului judiciar prevazute de alin. (1) se 

formuleaza in cadrul aceleiasi actiuni.... 5% din valoarea masei partajabile 

 ART. 6 (1) Cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii speciale 

prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de 

procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită 

în continuare Cod de procedură civilă:   

valoarea cererii nu depăşeşte 2.000 lei 50 lei 

valoare depăşeşte 2.000 lei 200 lei 

(2) Cererile privind ordonanţa de plată, prevăzută de titlul IX al cărţii a VI-a din 

Codul de procedură civilă 200 lei 

(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fara drept, 

solutionate potrivit procedurii speciale prevazute de titlul XI al cartii a VI-a din 

Codul de procedura civila 100 lei 

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanta presedintiala, cand sunt 

neevaluabile in bani 20 lei 

....cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială este evaluabilă în 

bani ....şi valoarea acesteia nu depăşeşte 2.000 lei 50 lei 

....cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială este evaluabilă în 

bani ....şi valoarea acesteia  depăşeşte 2.000 lei 200 lei 

Art. 7  Actiunile privind stabilirea si acordarea de despagubiri pentru daunele 

morale aduse onoarei, demnitatii sau reputatiei unei persoane fizice 100 lei 
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Art. 8 (1) (....)  a) cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept 

nepatrimonial; 

    b) cereri in anularea sau in constatarea nulitatii unui act juridic nepatrimonial; 

    c) cereri care privesc dreptul de folosinta a bunului inchiriat sau arendat, 

daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani; 

    d) actiunile in granituire; in ipoteza in care prin aceeasi cerere se revendica 

si o portiune de teren, la taxa judiciara de timbru stabilita pentru actiunea in 

granituire se adauga si taxa corespunzatoare valorii suprafetei revendicate 100 lei 

(2) Cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara, cand nu este 

accesorie actiunii in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea 

unui act juridic patrimonial...valoarea cererii nu depaseste 5.000 lei 50 lei 

 (...) Cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara, cand nu este 

accesorie actiunii in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea 

unui act juridic patrimonial...valoarea cererii depaseste 5.000 lei 300 lei 

Art. 9  Urmatoarele cereri formulate in cursul procesului sau in legatura cu un 

proces se taxeaza astfel:   

a) cereri de recuzare in materie civila - pentru fiecare participant la proces - 

pentru care se solicita recuzarea 100 lei 

 b) cereri de stramutare in materie civila 100 lei 

 c) cereri de repunere in termen 20 lei 

d) cereri de perimare 20 lei 

e) cereri de reexaminare impotriva incheierii prin care au fost stabilite amenzile 

judiciare si despagubirile potrivit art. 190 din Codul de procedura civila 20 lei 
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f) cereri de reexaminare impotriva incheierii de anulare a cererii de chemare in 

judecata, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedura civila 20 lei 

g) cereri pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judecarii se datoreaza 

partilor 

50% din taxa judiciară de timbru pentru 

cererea sau acţiunea a cărei judecare a 

fost suspendată 

 h) cereri pentru refacerea inscrisurilor si a hotararilor disparute 50 lei 

 i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe inscrisurile aflate la dosar, 

atunci cand sunt efectuate de catre instanta 0,20 lei/pagină 

 j) cereri pentru legalizarea de copii de pe inscrisurile aflate la dosar, pentru 

fiecare exemplar de copie 1 leu/pagină 

k) cereri pentru eliberarea oricaror altor certificate prin care se atesta fapte sau 

situatii rezultate din evidentele instantelor de judecata ori cu privire la dosarele 

aflate in arhiva acestora 1 leu/pagină 

l) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe 

hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive 5 lei pentru fiecare exemplar de copie 

Atr. 10 (1) In materia executarii silite, urmatoarele cereri se taxeaza astfel:   

 a) cereri pentru incuviintarea executarii silite, pentru fiecare titlu executoriu 20 lei 

b) cereri de suspendare a executarii silite, inclusiv a executarii provizorii 50 lei 

(2) În cazul contestaţiilor la executare (...) Taxa aferentă acestei contestaţii nu 

poate depăşi suma de ……¹), indiferent de valoarea contestată 1000 ¹) 

obiectul executarii silite nu este evaluabil in bani, contestatia la executare se 100 lei 
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taxeaza.... 

(4) Cererile de intoarcere a executarii silite se taxeaza, in toate cazurile, 

cu .....*) lei, daca valoarea cererii nu depaseste 5.000 lei 50 lei*) 

Cererile de intoarcere a executarii silite se taxeaza, in toate cazurile, cu .....*) 

lei, daca valoarea cererii  depaseste 5.000 lei 300 lei*) 

Art. 11 Alte categorii de cereri se taxeaza dupa cum urmează:   

a) cereri prin care partile solicita instantei pronuntarea unei hotarari care sa 

consfinteasca intelegerea partilor, inclusiv cand este rezultata din acordul de 

mediere 20 lei 

in cazurile in care intelegerea sau acordul de mediere priveste transferul 

dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unuia ori mai multor 

bunuri imobile 

20 lei + 50% din valoarea taxei care s-

ar datora pentru actiunea in revendicare 

a bunului cu valoarea cea mai mare 

dintre bunurile care fac obiectul 

dreptului real transferat 

In cazul in care intelegerea sau acordul de mediere are ca obiect partajul 20 lei + 50% din valoarea taxei 

calculate potrivit art. 5 

b) cereri in legatura cu masurile asiguratorii 100 lei 

cererile au ca obiect instituirea de masuri asiguratorii asupra navelor si 

aeronavelor 1000 lei 

 c) contestatia privind tergiversarea procesului si plangerea impotriva incheierii 

de solutionare a contestatiei 20 lei 
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Art. 12 Cererile pentru dobandirea personalitatii juridice, pentru autorizarea 

functionarii si pentru inregistrarea unor persoane juridice se taxeaza dupa cum 

urmează:   

 a) cereri privind inregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea 

statutului acestora 300 lei 

 b) cereri pentru dobandirea personalitatii juridice de catre organizatiile 

prevazute in Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata, cu modificarile 

ulterioare, precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 200 lei 

 c) cereri pentru dobandirea personalitatii juridice de catre asociatiile fara scop 

lucrativ, fundatii, uniuni si federatii de persoane juridice fara scop lucrativ, 

precum si pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 100 lei 

Art. 13  Actiunile formulate in domeniul dreptului de proprietate intelectuala se 

taxeaza dupa cum urmează:   

 a) pentru recunoasterea dreptului de autor si a drepturilor conexe, pentru 

constatarea incalcarii acestora si repararea prejudiciilor, inclusiv plata 

drepturilor de autor si a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum si 

pentru luarea oricaror masuri in scopul prevenirii producerii unor pagube 

iminente, pentru asigurarea repararii acestora ori pentru restabilirea dreptului 

atins: 100 lei 

 b) pentru recunoasterea calitatii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor 

nascute din brevetul de inventie, din contractele de cesiune si licenta, inclusiv 

drepturile patrimoniale ale inventatorului 100 lei 

 c) cererile neevaluabile in bani privitoare la drepturile conferite de marca, 

desene si modele industriale 300 lei 
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Art. 14 (1) Actiunile, cererile, obiectiunile, contestatiile introduse la instantele 

judecatoresti in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu 

modificarile si completarile ulterioare, al Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 

privind falimentul institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 287/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Legii nr. 

503/2004 privind redresarea financiara, falimentul, dizolvarea si lichidarea 

voluntara in activitatea de asigurari, cu modificarile si completarile ulterioare 200 lei 

(2) Cererile de competenta instantelor judecatoresti avand ca obiect inregistrari 

in registrul comertului 100 lei 

Art. 15  Taxele judiciare de timbru pentru unele actiuni si cereri referitoare la 

raporturile de familie sunt urmatoarele:   

a) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea 

nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita 

in continuare Codul civil 200 lei 

b) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. b) si c) din 

Codul civil 100 lei 

c) pentru cererea de divort intemeiata pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul 

civil 50 lei 

d) cererea privind acordarea despagubirilor sau pentru stabilirea prestatiei 

compensatorii 50 lei 

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divort si care au ca 

obiect stabilirea locuintei copilului, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea 

contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, dreptul 

parintelui sau al altor persoane decat parintii de a avea legaturi personale cu 
20 lei fiecare cerere 
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copilul, locuinta familiei 

f) orice alta cerere neevaluabila in bani 20 lei, daca nu sunt scutite, potrivit legii, 

de taxa de timbru 

ART. 16 In materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei 

vatamati in drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat 

al unei autoritati administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept 

recunoscut de lege se taxeaza dupa cum urmeaza:   

a) cererile pentru anularea actului sau, dupa caz, recunoasterea dreptului 

pretins, precum si pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinte sau a 

oricarui altui inscris 50 lei 

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicita si repararea pagubelor 

suferite printr-un act administrativ 

10% din valoarea pretinsa, dar nu mai 

mult de 300 lei 

 ART. 17 Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici si a activitatii notariale 

nr. 36/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, se taxeaza dupa cum 

urmeaza:   

a) contestatia impotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici 

sau, dupa caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin 

care au fost solutionate conflictele de competenta dintre notarii publici 100 lei 

b) plangerile impotriva incheierii de respingere a cererii de indeplinire a unui act 

notarial 20 lei 

Art. 18 (...) cereri formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii   
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judecatoresti, republicata, cu modificarile ulterioare 

 a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta intre birourile 

executorilor judecatoresti 20 lei 

 b) plangeri impotriva refuzului executorului judecatoresc de a-si indeplini 

atributiile prevazute de lege 20 lei 

c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a stampilei executorului 

judecatoresc 20 lei 

ART. 19 In materie contraventionala, plangerea impotriva procesului-verbal de 

constatare si sanctionare a contraventiei, precum si calea de atac impotriva 

hotararii pronuntate 20 lei 

 ART. 20 Actiunile si cererile in materie de carte funciara, cand nu pun in 

discutie fondul dreptului 50 lei 

 ART. 21 Cererea privind inregistrarea asociatiilor de proprietari, de locatari sau 

mixte si apelul impotriva incheierii judecatorului-delegat 20 lei 

ART. 22 Cererile adresate Ministerului Justitiei se taxeaza dupa cum urmeaza:   

 a) cereri pentru supralegalizarea inscrisurilor sau copiilor de pe inscrisuri, 

destinate a fi utilizate in strainatate 10 lei pentru fiecare inscris ori copie 

b) cereri pentru autorizarea traducatorilor si interpretilor 300 lei 
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c) cereri in vederea atestarii titlului oficial de calificare roman de consilier juridic 

si a experientei dobandite in Romania, in vederea admiterii si practicarii 

acesteia in celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului 

Economic European; pentru atestarea calificarii de traducator si interpret 

autorizat, in vederea exercitarii acesteia in statele membre ale Uniunii 

Europene sau ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana; 

pentru atestarea calificarii de expert tehnic judiciar in vederea exercitarii 

acesteia in statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic 

European ori in Confederatia Elvetiana 100 lei 

d) cereri adresate Ministerului Justiţiei în vederea recunoaşterii calificării 

profesionale de traducător şi interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în 

condiţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor 

profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi 

completările ulterioare  100 lei 

ART. 23 (1) Cererile pentru exercitarea apelului impotriva hotararilor 

judecatoresti se taxeaza cu:   

a) cererea sau actiunea neevaluabila in bani, solutionata de prima instanta 50% din taxa datorată pentru acţiunea 

soluţionată de prima instanţă , dar nu 

mai puţin de 20 lei 

b) cererilor si actiunilor evaluabile in bani 50% din taxa datorată la suma 

contestată, dar nu mai puţin de 20 lei 

Art. 24 (1) Recursul impotriva hotararilor judecatoresti daca se invoca unul sau 

mai multe dintre motivele prevazute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din Codul de 

procedura civila 100 lei  
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(2) In cazul in care se invoca incalcarea sau aplicarea gresita a normelor de 

drept material, pentru cereri si actiuni evaluabile in bani 

50% din taxa datorata la suma 

contestata, dar nu mai putin de 100 lei 

pentru cererile neevaluabile in bani 100 lei  

Art. 25 (1) Cererile pentru exercitarea apelului sau, dupa caz, a recursului 

impotriva urmatoarelor hotarari judecatoresti:   

a) incheierea prin care s-a dispus vanzarea bunurilor in actiunea de partaj 20 lei 

b) incheierea de suspendare a judecarii cauzei 20 lei 

c) hotararile de anulare a cererii ca netimbrata, nesemnata sau pentru lipsa 

calitatii de reprezentant 20 lei 

(2) Cererile pentru exercitarea apelului sau, dupa caz, recursului impotriva 

urmatoarelor hotarari judecatoresti:   

a) hotararile prin care s-a respins cererea ca prematura, inadmisibila, prescrisa 

sau pentru autoritate de lucru judecat 50 lei 

 b) hotararea prin care s-a luat act de renuntarea la dreptul pretins 50 lei 

c) hotararea prin care s-a luat act de renuntarea la judecata 50 lei 

d) hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor 50 lei 

(3) Cererea pentru exercitarea caii de atac care vizeaza numai considerentele 

hotararii, in toate situatiile 100 lei 

Art. 26 (1) Pentru formularea contestatiei in anulare 100 lei 

(2) Cererea de revizuire 
100 lei pentru fiecare motiv de revizuire 
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invocat 

Art. 27 Orice alte actiuni sau cereri neevaluabile in bani, cu exceptia celor 

scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii 20 lei 
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Taxele extrajudiciare de timbru 

 

Temei legal: Legea nr. 117 / 1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
1

) si HG 

956 / 2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe 

asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2017 :  

 

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2018 

Nr. 

Crt. 

Specificaţie Taxa 

(LEI) 

0 1 2  

C A P . I – Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel , altele decat cele 

eliberate de instante, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe Langa Inalta Curte de 

Casatie si Justitie si de notarii publici, precum si pentru alte servicii prestate de 

unele institutii publice 

1. Eliberarea de 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 

2. Eliberarea certificatului de producator – punct abrogat prin art. 80 lit j) din OG 36 / 2002 

privind impozitele si taxele locale 

3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra 

animalelor, pe cap de animal: 

-pentru animale sub 2 ani 

 

-pentru animale peste 2 ani 

 

 

 

2 

 

2 

4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii 

asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de 

proprietate: 

-pentru animale sub 2 ani 

 

-pentru animale peste 2 ani 

 

 

 

 

2 

 

5 

5. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală Punct abrogat prin art. 1 

pct. 144 din Legea nr 
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174/2004 pentru aprobarea 

Ordonantei Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de 

procedura fiscala  
6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a 

altor certificate medicale folosite în justiţie 
2 

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

8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a 

schimbării numelui şi a sexului 

15 

9. Înregistrare, la cerere, în actele de stare civilă a 

desfacerii căsătoriei  

2 

10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă 

române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile 

străine  

2 

11. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a 

actelor de stare civilă  

2 

12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor 

pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 

2 

C A P . II – Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi 

înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de 

vânătoare şi de pescuit 

1. Acte de identitate: 

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate 

pentru cetatenii romani, eliberarea sau prelungirea 

valabilitatii actelor de identitate pentru cetatenii 

straini si pentru persoanele fara cetatenie, precum si 

inscrierea mentiunilor privind schimbarea 

domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani. 

 

 

5 
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b)înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau 

a reşedinţei  

c)viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini 

şi ale persoanelor fără cetăţenie 

d)eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi 

legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau 

deteriorate  

Abrogat prin ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 

70/2009. 

6 

 

Abrogat prin ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 

70/2009. 

 

2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice 

privind furnizarea unor date din Registrul permanent 

de evidenţă a populaţiei  

Abrogat prin ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 

70/2009. 

 

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 

C A P. III – Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii  

permiselor de conducere 

1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit 

a şcoală de conducători de autovehicule: 

a)obţinerea permisului de conducere pentru 

autovehicule din categoriile si subcategoriile A, A1, 

B, B1 si B+E 

 

b)obţinerea permisului de conducere valabil pentru 

autovehicule din categoria A 

c)obţinerea permisului de conducere valabil pentru 

autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau 

subcategoriile B, B1, B+E 

d)obţinerea permisului de conducere valabil pentru 

autovehicule din categoriile si subcategoriile C, 

C1,Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb si Tv 

e)obţinerea permisului de conducere valabil pentru 

autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau 

subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv 

f)obţinerea permisului de conducere valabil pentru 

autovehicule din categoriile C+E, D+E  

 

 

 

6 

 

 

 Abrogat prin 

ordonanta de trgenta a 

Guvernului nr. 70/2009. 

 

 

 

28 

 

Abrogat prin ordonanta de 

trgenta a Guvernului nr. 

70/2009. 

 

2. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost 

anulat permisul de conducere, pentru categoriile 

cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor 

care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru 

obtinerea aceleiasi categorii a permisului de 

conducere, precum si pentru [ersoanele care nu au 

84 
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absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, ci 

exeptia celor pentru categoriile B, B1, B+E 

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost 

anulat permisul de conducere, pentru categoriile 

cuprinse în permisul anulat 

Abrogat prin ordonanta de 

trgenta a Guvernului nr. 

70/2009. 

 

4. Taxe pentru persoanele care au fost respinse de trei 

ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a 

permisului de conducere 

Abrogat prin ordonanta de 

trgenta a Guvernului nr. 

70/2009. 

 

CAP. IV – Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de 

circulaţie şi autorizare de circulaţei pentru probe 

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a 

autovehiculelor şi remorcilor: 

a)autovehicule şi remorci cu masa totală autorizată 

de până la 3.500 kg inclusiv 

 

b)autovehicule şi remorci cu masa totală autorizată 

cuprinsă între 750 kg şi 3500 kg inclusiv 

 

 

c)autovehicule şi remorci cu masa totală autorizată 

mai mare de 3500 kg 

 

 

 

60 

 

 

Abrogat prin ordonanta de 

trgenta a Guvernului nr. 

70/2009. 

 

 

 

145 

2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei 

autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate 

permanent sau temporar 

9 

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a 

autovehiculelor şi remorcilor  

414 

 CAPITOLUL IV 1 

Taxa pentru furnizare date 

 

1. Inregistrarea cererilor persoane izice si juridice 

privind furnizarea unor date din Registrul national 

de evidenta a persoanelor, precum si din Registrul 

national de evidenta a permiselor de conducere si 

5 
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certificatelor de inmatriculare si din registrele 

judetene si al municipiului Bucuresti de evidenta a 

permiselor de conducere si certificatelor de 

inmatriculare 

 Cap V 

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate 

asupra terenurilor dobandite in baza Legii 

fondului funciar nr. 18/1991, repubilcata, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 

1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate 

asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului 

funciar nr. 18/1991, repubilcata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru 

terenurile agricole si forestiere 3) 

15 

 

1) sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat 

pentru anul 2010 de Comisia Nationala de Prognoza Conform art. 10 alin (1) din Directiva 

1999/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la 

vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, aceste valori vor fi recalculate 

pentru a gfi aplicate in anul 2010 luandu-se in considerare rata de schimb intre euro si leu in 

vigoare la 1 octombrie 2009, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. 

2) sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat 

pentru anul 2010 de Comisia Nationala de Prognoza Conform art. 10 alin (1) din Directiva 

1999/62/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la 

vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri, aceste valori vor fi recalculate 

pentru a gfi aplicate in anul 2010 luandu-se in considerare rata de schimb intre euro si leu in 

vigoare la 1 octombrie 2009, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene. 

3) Potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 105 / 2004 privind unele masuri 

pentru eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, 

publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobata 

prin Legea nr. 34 / 2005, in scopul finalizarii eliberarii titlurilor de proprietate, eliberarea si 

inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere se fac gratuit.  
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ROMANIA 

JUDETUL BACAU 

COMUNA AGAS 

NR._______din____________ 

 

DECLARATIE 

Privind stabilirea taxei  speciale de salubritate 

 

Subsemnatul _____________________________, legitimat cu C.I /B.I seria ____ nr 

___________ C.N.P _______________________, eliberat de Politia _____________ la data de 

__________________, cu domiciliul in localitatea __________________ , judetul ________________, 

str. _____________________, nr, _________________, declar pe propria raspundere ca ma oblig la 

plata taxei de speciale de salubritate  pentru un numar de ________ persoane astfel: 

 

Nr.crt. Nume si prenume CNP Observatii 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

OBLIGATII CONTRIBUABILI: 
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1) orice modificare privind datele inscrise in prezenta declaratie va fi comunicata, in scris la 
PRIMARIA AGAS in termen de 30 de zile de la data producerii acestora , in vederea operarii  

2) termenul de plata a taxei special de salubrizare, este astfel: 

- 31 martie, pentru lunile : ianuarie, februarie si martie; 
- 30 iunie, pentru lunile: aprilie, mai si iunie; 
- 30 septembrie, pentru lunile: iulie, august si septembrie; 

- 30 decembrie, pentru lunile: octombrie, noiembrie si decembrie. 
 

3) neplata taxei atrage dupa sine calculul si plata majorarilor de intarziere precum si aplicarea 
masurilor de urmarire si executare silita conform legislatiei in vigoare. 

4) Depunerea declaratiei neconforma cu realitatea, nedepunerea declaratiei sau a declaratiei 
rectificative precum si depunerea acestora peste termen constituie contraventie si se 
sanctioneaza cu amenda contraventionala cuprinsa intre 60 lei si 600 lei. 

5) Declaratia de impunere constituie instiintare de plata conform  Codului de procedura fiscala. 
 

 

 

Numele si prenumele declarantului,   Semnatura, 

 

__________________________    _____________ 

 

 

 


