
ROMANIA
JUDETUL  MURES
COMUNA SANGER 
PRIMARIA
COD FISCAL 5669333

                                                           INFORMARE 

                   Privind stabilirea  taxelor si impozitelor locale pe anul 2013

In conformitate cu prevederile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal  se stabilesc 2 
zone si 2 ranguri :
         Zona A : satul Sanger, Cipaieni, Pripoare , Barza, Zapodea.
         Zona B : satele Valisoara ,  Dalu.
         Ranguri :  Rangul IV satul Sanger, sat care este resedinta de comuna.
                          Rangul V  satele apartinatoare : Cipaieni, Pripoare , Valisoara , Barza,  
Zapodea, Dalu.
          

I.  Impozitul si taxa pe cladiri
Valorile impozabile stabilite prin HG 956/2009 art.251 alin.3

Impozitul şi taxa pe clădiri

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul

persoanelor fizice

ART. 251 alin. (3)

Tipul clădirii Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Cu instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice şi 
încălzire (condiţii 

cumulative)

Fără instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice sau

încălzire



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

806 478

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

219 137

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

137 123

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

82 54

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

75% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii

75% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 
adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau 
la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de 
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute 
la lit. A - D

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii

Art 251 din legea 343/2006 pentru modificarea si completarea legii 571 /2003 
privind codul fiscal stabileste :

În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei 
de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.

În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru 
stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (3) valoarea 
impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective.



ART. 252 Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce 
deţin mai multe clădiri.

(1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează 
un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:

        a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

                    b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;

                   c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de   
domiciliu.

(2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate 
clădiri dobândite prin succesiune legală.

(3) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de 
domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au 
fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.

(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie 
specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale 
în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte 
clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme 
metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Coeficientii de corectie sunt : 

Localitatea Zona localitatii Rangul localitatii Coeficientul 
corectie

Sanger A IV 1,10

Cipaieni A V 1

Zapodea A V 1

Dalu B V 1

Barza A V 1

Valisoara B V 1

Pripoare A V 1



Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor 
alin. (1) - (6), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum 
urmează:

a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 
ianuarie a anului fiscal de referinţă;

b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani 
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de 
metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor 
alin. (1) - (7), se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din 
aceştia.

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

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe 
conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin 
înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,20.

II. Impozit cladiri persoane juridice.

  Impozitul pe cladiri persoane juridice se calculeaza conform ordonantei 30/2011 prin 
aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii .

a. cota de impozitare pentru cladirile apartinand  persoanelor juridice  este de 1,5 % 
aplicata la valoarea de inventar  a acestora.

b. In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 
de referinta , cota de impozitare  este de 10% aplicata la valoarea de inventar a 
cladirii  inregistrata in contabilitatea pesroanelor  juridice pana la sfarsitul lunii  in 
care s-a efectuat prima reevaluare .

c. In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 5 ani anteriori  anul fiscal 
de referinta , cota de impozitare este de 30% aplicata la valoarea de inventar  a 
cladirii inregistrata in contabilitatea perosnelor  juridice , pana la sfarsitul lunii in 
care s-a efectuat prima reevaluare .

d. Valoarea impozabila se reduce cu 15% in cazul unei cladiri a carei valoare a fost 
recuperata  integral pe calea amortizarii.

Impozitul taxa pe cladirii se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare asupra  
valorii de inventar a cladirii . Impozitul /taxa pe cladiri se stabilesc la nivel  de leu fara 
subdiviziuni ale leului .



Impozitul pe cladiri   se plateste  in doua  rate egale , pana  la data de 31 martie 
respectiv 30 septembrie inclusiv. Impozitul  anual  pe cladiri   de pana la 50,00 lei 
inclusiv , se plateste integral pana la primul termen  de plata .

Pentru plata cu anticipatie a impozitul pe cladiri  datorat pentru intregul an de 
catre  contribuabil , pana la data de 31 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie 
de10% stabilita prin prezenta hotarare a consiliului local.

Pentru plata cu intarzierea impozitului  se calculeaza majorari de intarziere
conform legilor in vigoare .

Orice persoana care dobandeseste  , construieste , instraineaza , extinde , 
imbunatateste, demoleaza, distruge sau modifica in alt mod o cladire existenta  are 
obligatia  de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al 
adimnistratiei publice locale in termen de 30 de zile de la momentul la care  s-au 
produs acestea . Depunerea peste termenul  de 30 de zile sau nedepunerea  declaratiilor 
fiscale constitue contraventie si se sanctioneaza cu amenda conform legii.

In  anul fiscal 2013 pentru cladirile proprietate publica sau private a statului ori a 
unitatilor administrativ teritoriale concesionate , inchiriate , date in administrare ori in 
folosinta , dupa caz persoanelor fizice sau juridice se stabileste taxa pe cladiri care 
reprezinta  sarcina  fiscala a concesionarilor ,locatarilor, titularilor dreptului de 
administare sau folosinta dupa caz, in conditiile similare  impozitului pe cladiri.

In cazul cladirilor proprietate publica la care au fost executate lucrari de 
reconstruire , consolidare , modernizare, modificare sau extindere de catre locatari , din 
punct de vedere fiscal , acesta are obligatie sa comunice  locatarului valoarea lucrarilor 
executate pentru depunerea  unei noi declaratii  fiscale in termen de 30 de zile de la 
data terminarii lucrarilor.

Nu se datoreaza impozit pe cladirile  care sunt scutite prin efectul legii (art 
250 din legea 251/2003).

III. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 

      Art 256 alin 2-6 din legea 571/2003 modificata si completata.

Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, 
rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a 
terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de 
folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în 
următorul tabel (actualizare conform HG 956/2009)

IMPOZITUL SI TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN 
INTRAVILANUL COMUNEI SANGER CU CONSTRUCTII

Art.258 alin.2



Lei/ ha

Localitatea Zona localitatii Rangul localitatii Impozit teren 
(lei/ha)

Sanger A IV 766

Cipaieni A V 766

Zapodea A V 766

Dalu B V 460

Barza A V 766

Valisoara B V 460

Pripoare A V 766

IMPOZITUL SI TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN 
INTRAVILAN ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA 

DECAT CEA DE TERENURI  CU CONSTRUCTII 
Art .258 alin 4

Categoria de folosinta(lei/ha) 

Zona A

Sanger,Cipaieni,
Zapodea, Barza, 

Pripoare

Coeficient 
de corectie 

pentru 
rangul IV

Zona B   
Valisoara,Dalu

Coeficient
ul de 

corectie 
pentru 

rangul V

1. Teren arabil                               24 1,10 18 1

2. Păşune                                     18 1,10 16 1

3. Fâneaţă                                    18 1,10 16 1

4. Vie                                        40 1,10 30 1

5. Livadă                                     46 1,10 40 1

6. Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră

24 1,10 18 1



7. Teren cu 
ape                               

13 1,10 11 1

8. Drumuri şi căi 
ferate                      

x   x   x   x

9. Teren 
neproductiv                          

x   x   x   x

In anul fiscal 2013 , pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului  ori a 
unitatilor administrative teritoriale , concesionate , inchiriate , date in administare ori in 
folosinta , se stabilste taxa pe teren  care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor , a 
locatarilor , titularilor de administrare sau de folosinta dupa caz in conditiile similare 
impozitului pe teren .

IMPOZITUL SI TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN     
EXTRAVILAN

Art 258 alin 6

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin 
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în 
următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 251
alin. (5) (actualizare conform HG 956/2009):

Categoria de 
folosinta(lei/ha) 

Zona A

Sanger, 
Cipaieni,Zapodea,

Barza,Pripoare

Coeficient 
de corectie 

pentru 
rangul IV

Zona B

Zapodea, Dalu

Coeficientul
de corectie 

pentru rangul 
V

1. Terenuri cu constructii 27 1,10 24 1

2. Teren arabil 43 1,10 41 1

3. Pasuni 24 1,10 22 1



4. Fanete 24 1,10 22 1

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

48 1,10 46 1

5.1
Vie pana la intrarea in 
rod

x 1,10 X 1

6. Livada pe rod, altadecat 
cea prevazuta la nr 
.crt.6.1

48 1,10 46 1

6.1
Livada pana la intrarea 
pe rod

x   x X   x

7. Padurea si alt teren cu 
vegetatie forestiera, cu 
exceptia celui prevazut 
la nr .crt.7.1

14   1,10 12 1

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

x X

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

5 1,10 4 1

8.1 Teren cu amenajari 
piscicole

29 1,10 27 1

9. Drumuri si cai ferate x X

10. Teren neproductiv x x

Impozitul  anual pe teren   de pana la 50,00 lei inclusiv , se plateste integral pana 
la primul termen  de plata . Pentru plata cu intarzierea impozitului  se calculeaza 
majorari de intarziere conform legilor in vigoare . Orice persoana care dobandeste , 
modifica de la o categorie la alta sau instraineaza un teren are obligatia de a depune o 
declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al administratie publice locale  in 
termen de 30 de zile , de la momentul la care s-au produs acestea .

Depunerea peste termenul de 30 de zile s-au nedepunerea declaratiilor fiscale  
constitue contraventie si se sanctioneaza cu amenda conform legii

In  anul fiscal 2013 pentru terenurile proprietate publica sau private a statului ori a 
unitatilor dministrativ teritoriale concesionate , inchiriate , date in administrare ori in 



folosinta , dupa caz  persoanelor fizice/ juridice se stabileste taxa pe cladiri /teren care 
reprezinta  sarcina  fiscala a concesionarilor ,locatarilor, titularilor dreptului de 
administare sau folosinta dupa caz, in conditiile similare  impozitului pe teren.
Impozitul  , se plateste  in doua  rate egale , pana  la data de 31 martie respectiv 30 
septembrie inclusiv. Impozitul   de pana la 50,00 lei inclusiv , se plateste integral pana 
la primul termen  de plata .

Pentru plata cu anticipatie a impozitul pe teren datorat pentru intregul an de catre  
contribuabil , pana la data de 31 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie 
de10% stabilita prin prezenta hotarare a consiliului local.

Nu se datoreaza impozit pentru terenurile care sunt scutite prin efectul 
legii(art.257 din legea 57/2003).

    

IV . IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art .263 alin2.

ART. 261 Reguli generale

Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie 
înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de 
transport, cu exceptia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel.

Taxa prevăzută la alin. (1), denumită în continuare taxa asupra mijloacelor de transport, 
se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îşi are 
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

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

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

Până la prima înmatriculare/înregistrare în România, în întelesul prezentului titlu, 
mijlocul de transport este considerat marfă. După prima înmatriculare/înregistrare, 
mijlocul de transport, în întelesul prezentului titlu, nu mai poate fi considerat marfă si 

pentru acesta se datorează impozit pe mijloacele de transport.

ART. 263 Calculul taxei

Taxa asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului 
de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol. 

În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de 
transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea 



fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul 
următor:

În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru 
motocicletele, motoretele şi scuterele respective.

În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de 
transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 
următor:

AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFA CU MASA 
TOTALA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE

                              Art 263 alin3

Numărul de axe şi greutatea brută 
încărcată maximă admisă

Impozitul 

(în lei / an)

Nr. 
crt.

Tipuri de autovehicule lei/200 cmc sau 
fracţiune din 

aceasta

1 Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 
1600 cmc inclusiv

8

2 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cmc inclusiv 18

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv 72

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc inclusiv 144

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc 290

6 Autobuze, autocare, microbuze 24

7 Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 30

8 Tractoare înmatriculate 18



Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie 
pneumatică sau echivalentele recunoscute

Alte sisteme de 
suspensie pentru 
axele motoare

două axe

1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 
13 tone

0 133

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

133 367

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

367 517

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

517 1169

5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1169

II 3 axe

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

133 231

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

231 474

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

474 615

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

615 947

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

947 1472

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

947 1472

7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1472

III 4 axe

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 
25 tone

615 623

2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 
27 tone

623 973



3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 
29 tone

973 1545

4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 
31 tone

1545 2291

5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 
32 tone

1545 2291

6 Masa de cel puţin 32 tone 1545

        

    În cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau 
tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată 
egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este 
egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor conform 
articolului 263 alin 5.

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 
admisă

Impozitul 

(în lei / an)

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute

       Alte sisteme de suspensie pentru

                       axele motoare

două axe

1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0

2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0

3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60

4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137

5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320



6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414

7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 747 1310

8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1310

9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1310

II 2 + 2 axe

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299

2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491

3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721

4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871

5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1429

6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1429 1984

7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1984 3012

8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1984 3012

9 Masa de cel puţin 38 tone 1984 3012

III 2 + 3 axe 2197

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2986

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2197

3 Masa de cel puţin 40 tone 2197 2986

IV 3 + 2 axe

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1395 1937

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 44 tone 1937 2679

3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2679 3963

4 Masa de cel puţin 44 tone 2679 3963

V 3 + 3 axe

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960

2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1434



3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1434 2283

4 Masa de cel puţin 44 tone 1434 2283

              

Remorci , semiremorci sau rulote

Art.263 alin 6.

În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 
combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport este 
egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor :

     

     Masa totală maximă autorizată             Impozit 

- lei -

a) Până la 1 tonă inclusiv                                       8       

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone                      29       

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone                      45       

d) Peste 5 tone                                                 55       

        Pentru plata cu anticipatie a impozitul pe mijloacele de transport datorat pentru 
intregul an de catre  contribuabil  pana la data de 31 martie a anului respectiv se acorda 
o bonificatie de10% stabilita prin prezenta hotarare a consiliului local.

Nu se datoreaza  impozit pentru mijloacele detransport care sunt scutite prin 
efectul legii conform articolului 262/571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.

SCUTIRI

ART. 284

206. Scutirea de impozit pe clădiri, impozit pe teren pana la 5 ha, taxa asupra mijloacelor 
de transport (doar pentru un singur autoturism la alegere), taxa pentru eliberarea 



certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, de taxele speciale adoptate de consiliile locale, 
precum şi de alte taxe locale stabilite conform art. 283 din Codul fiscal se acordă pentru:

a) veteranul de război si vaduva veteranului de razboi care nu s-a recasatorit.

b) persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de 
la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, 
după cum urmează:

1. a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;

2. a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;

3. a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;

4. a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;

5. a fost supravieţuitoare a trenului morţii;

6. este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a 
recăsătorit;

c) persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:

1. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase 
definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru 
infracţiuni politice;

2. a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau 
pentru cercetări de către organele de represiune;

3. a fost internată în spitale de psihiatrie;

4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;

5. a fost strămutată într-o altă localitate;

d) soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul 
detenţiei, internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau 
prizonieri, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;

e) soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după 
întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a 
recăsătorit;

f) soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din 
motive de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale 
de psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face 
dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia;

g) persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;



h) persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 
august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în 
captivitate după încheierea armistiţiului.

Scutirea de impozit pe cladiri , impozit pe teren intravilan  ,taxa asupra 
mijloacelor de transport adaptate pentru handicapatii locomotorii, taxa pentru eliberarea 
autorizatiilor de functionare pentru desfasurarea unei activitatii economice se acorda 
pentru :

1. persoanele cu handicap grav;

2. persoanele cu handicap accentuat;

3. persoanele invalide de gradul I

Scutirile prevăzute mai sus se acordă în condiţiile legislaţiei în vigoare  pe bază   de 
cerere însoţită  de documente justificative , acordandu-se cu data de 01 a luni urmatoare.

TAXE

Art.8.Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor in domeniul 
constructiilor taxele se stabilesc in functie de valoarea acestora, de suprafata terenurilor 
sau de natura serviciilor prestate astfel:

I.Pentru eliberarea certificatelor de urbanism
a) pana la 150 mp inclusiv : 4,5  lei
b) intre 151 mp si 250 mp inclusiv : 5,5  lei
c) intre 251 mp inclusiv si 500 mp inclusiv :7 lei
d) intre 501 mp si 750 mp inclusiv : 9 lei
e) intre 751 mp si 1000 mp inclusiv :  11 lei 
f) peste 1000 mp. 12+0,01 lei/mp. pentru fiecare mp. care depaseste 1000 de mp.

Taxele de mai sus  se aplica si in cazul  eliberarii Certificatului de urbanism   pentru 
acord de dezmembrare -parcele- persoane fizice si juridice.

Art.10 .Pentru eliberarea autorizatiilor de construire pentru orice alta constructie 
decat cea prevazuta in alt alineat la alt articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructie inclusiv instalatiile aferente.



Art.11. Taxa pentru eliberarea autorizatiei 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.
           Art.12 .Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfintare, totala sau partiala unei 
constructii este egala cu 0,1% din valoarea de impozitare a constructiei,stabilita pentru 
determinarea impozitului pe cladiri. In cazul desfiintarii partiale a unei constructii pentru 
eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte portiunea din constructie care 
urmeaza afii demolata.

Art.13. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje si escavari ridicari tipografice 
precum si a altor exploatari se calculeaza inmultind nr. de mp. de teren afectat de foraj 
sau de excavatie cu o valoare stabilita de consiliul local  7 lei  pentru fiecare mp afectat. 

Art.14 .Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, 
cabine, spatii de expunere situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru 
amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor,este  de 7 lei
,pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie.

Art.15. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrari de racordari si  
bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze termice, energie electrica, 
telefonie si televiziune prin cablu se stabileste de Consiliul Local  este de 20 lei  pentru 
fiecare racord.

Art.18. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de functionare este de 20 lei  .
Art.19. Taxa pentru eliberare/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea 

activitatii desfasurate potrivit clasificari CAEN in clasa 5530-5540 de alimentatie publica 
este de   50 lei.

Art.20. Taxa pentru eliberarea certificatului de producator este  de 50 lei  iar viza 
trimestrială este de 5 lei.

Art.21. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate:

In cazul unui afisaj situat in locul in care persoanele  efectueaza  activitate             
economica este de 20 lei/mp sau fractiune.

                    In cazul  oricarui alt panou ,afisaj pentru reclama sau publicitate este de 13 
lei /mp sau fractiune.

Impozitul pe spectacol se stabileste  astfel conform art.275 alin 2:

                    1.In cazul vidiotecilor 2 lei/mp.

        2.In cazul discotecilor 2 lei/ mp.

Art.23.Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de 
urbanism si amenajarea teritoriului, de catre  primari   este de 50 lei.

Taxa de inmatriculare este de 52 lei.

Taxa de firma : 20 lei/mp sau fractiune .



Taxa pentru vehiculele lente:

1. Taxa pentru tractoarele neinmatriculate pana la 100 CP 
inclusiv este de 50 lei /an.

2. Taxa pentru tractoarele neinmatriculate peste 100 CP este    

100 lei/an.

3.Taxa pentru combine de recoltat cereale si furaje este de 200 
lei /an.

4.Taxa pentru moped este de 20 lei/an.

Inregistrarea , eliberarea certificatului de inregistrare si a numarului de 
inregistrare a mopedelor, a tractoarelor neinmatriculate se face de catre consiliul local, 
numai dupa ce detinatorii fac dovada asigurarii obligatorii si documentul care atesta 
omologarea eliberata de RAR.

Alte taxe 

Art.27.Pentru eliberarea  certificatelor ,adeverintelor si  oricaror  altor inscrisuri 
prin care  se atesta  un fapt sau o situatie , cu exceptia  acelor acte pentru care se platesc  
o  alta taxa extrajudiciara de timbru  mai mare taxa este de  2 lei .

Art.28.Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,pe cap de animal, 
taxa este de 1 leu.

Art.29.Certificarea transmisiunii  proprietatii asupra animalelor, pe cap de 
animal,bilete de proprietate:

-Pentru animale sub 2 ani  taxa este de 1 leu.

-Pentru animale peste 2 ani taxa este 3 lei.

Art.30..Eliberarea certificatelor de atestare fiscala : 10 lei.

Art.31.Inregistrarea la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si 
sexului :20 lei, transcrierea la cerere ,in registrele de stare civila . 

Art.32.Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute, sustrase, 
distruse, deteriorate  : 10  lei.

Art.33.Taxă  pentru  desfacerea căsătoriei  pe cale administrativă : 50 lei.

Art.34Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de 
pe alte asemenea planuri, detinute de Consiliile Locale  taxa este  de 10  lei pentru fiecare 
mp. sau fractiune de mp.

Copie dupa tituluri de proprietate este de 5 lei.



2. Copie dupa fisa de punere in posesie este de 5 lei.

3. Copie dupa planuri cadastrale este de 10 lei

Taxa pentru avizat si incadrare in tarla este de 20 lei.

Art.35.Taxă pentru  servicii  de xerocopiat ,scanat , multiplicat  acte  pentru 
persoane fizice şi persoane juridice  efectuate de primăria comunei  Sanger :

-Format  A4 : 0,30 lei/pagină  şi /sau   0.50 leu / coală 
-Format  A3 :0.50 leu /pagină şi  sau / 1 lei /coală

Art.36.Taxă pentru eliberarea certificatului /procesului verbal  de evidenţiere a 
construcţiei : 5 lei.

Art.37.Taxă pentru remăsurarea terenurilor agricole , la cererea  proprietarilor  sau  
a altor persoane ce prezintă un interes legitim : 30 lei/ha sau  fracţiune de hectar .

Sanctiuni:

Art.36.Nivelul sanctiunilor prevazute de Codul Fiscal sunt  mentionate la art.294, 
si Hotararea Guvernului nr. 956/2009.

     

                                        Intocmit : Moldovan Daniela                                                                    
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