
                                                                                                                                    ANEXA 1la Hotararea consiliului local 
Milosesti nr. 42   Din 22.12  2011

T A B L O U L
CUPRINZÂND VALORILE  IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, 

PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2012

I. CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale
VALORILE  IMPOZABILE  PREVĂZUTE  LA  ART.251  ALIN.(3),  IMPOZITELE  ŞI TAXELE  LOCALE  

CARE  CONSTAU  ÎNTR-O  ANUMITĂ  SUMĂ  ÎN  LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ, ÎN CONDIŢIILE ART.292 ŞI, RESPECTIV, ALE 
ART.295 ALIN.(12), PRECUM ŞI  AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.294 ALIN.(7) 

CAPITOLUL  II –  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

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2012

Valoarea impozabilă
- lei/m² -

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice 
şi încălzire (condiţii 

cumulative)

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, 

electricitate sau 
încălzire

0 3 4
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
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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

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în  
administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de  
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

Articolul 252 (1) Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri 
Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat dupa cum urmeaza:
      a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
      b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.
Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala.
In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de 
ordinea in care au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN

IMPOZITUL/TAXA*)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art.258 alin.(2)                                                                                                                                                                               

Zona în 
cadrul 

localităţii

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2012   - lei/ha **) -

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitati
0 I II III IV V

A 766 613
B
C
D
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IMPOZITUL/TAXA *)  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN 
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII -

Art.258 alin.(4)                                                                                                                                                                           
Nr
.

crt
.

                                 Zon
a

Categoria de folosinţă

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2012 - lei/ha -

Zona A Zona B Zona C Zona D

1 Teren arabil 24
2 Păşune 18
3 Fâneaţă 18
4 Vie 40
5 Livadă 46
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 24

7 Teren cu ape 13 X
8 Drumuri şi căi ferate x x x X
9 Neproductiv x x x X

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în  
administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă,  
după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 
**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în  
urma conversiei generată de aplicarea Legii  nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor  impozitului  pe teren în lei/ha,  
ţinând seama de faptul ca 1 m2 = 0,0001 ha.

IMPOZITUL/TAXA) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art.258 alin.(6)                                                                                                                                                                        - lei/ha -

Nr.
crt.

                                 Zona

Categoria de folosinţă

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2012

Zona
0 1 A B C D
1 Teren cu construcţii 27
2 Arabil 43
3 Păşune 24
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4 Fâneaţă 24

5 Vie pe rod, alta decât cea 
prevăzută la nr. crt.5.1 48

5.1 Vie  până  la  intrarea  pe 
rod x x x X

6
Livadă pe rod, alta decât 
cea  prevăzută  la  nr. 
crt.6.1

48

6.1 Livadă  până  la  intrarea 
pe rod x x x X

7

Pădure  sau  alt  teren  cu 
vegetaţie  forestieră,  cu 
excepţia celui prevăzut la 
nr. crt.7.1 

14

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

x x x X

8 Teren cu apă, altul decât 
cel cu amenajări piscicole 5

8.1 Teren  cu  amenajări 
piscicole 29

9 Drumuri şi căi ferate x x x X
10 Teren neproductiv x x x X
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CAPITOLUL IV  - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*)

*)Începând cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma „impozitul pe mijloacele de transport” înlocuieşte sintagma „taxa asupra mijloacelor de transport”
Art.263 alin.(2)                                               

 Mijloc de transport 
 NIVELURILE  APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2012
Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 

200 cm³ sau fracţiune din aceasta
1.  Motorete,  scutere,  motociclete  şi  autoturisme  cu  capacitatea 
cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv 8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, 
inclusiv 18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, 
inclusiv 72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, 
inclusiv 144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 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
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Art. 263 alin.(4) Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

Impozitul, in lei, pentru 
vehiculele angajate exclusiv in 
operatiunile de transport intern

            2012

Impozitul, in lei, pentru vehiculele 
angajate in operatiunile de 

transport intern si international 
             2012

Impozitul, în lei Impozitul, în lei
Vehicule cu sistem 

de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalent 
recunoscut

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie

Vehicule cu sistem 
de suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 
recunoscut

Vehicule cu alt 
sistem de suspensie

I. Vehicule cu două axe x X x X
      1. Masa de cel putin de  12 tone, dar  mai mica de 13 tone 0 133 0 133
      2. Masa  de cel putin de  13 tone, dar mai mica  de 14 tone 133 367 133 367
      3. Masa  de cel putin de 14 tone, dar mai mica  de 15 tone 367 517 367 517
      4. Masa  de cel putin de 15 tone, dar mai mica de 18 tone 517 1.169 517 1.169
     5. Masa de cel putin 18 517 1.169 517 1.169
II.   Vehicule cu trei axe x X x X
      1. Masa de cel putin de 15 tone, dar mai mica  de 17 tone 133 231 133 231
      2. Masa de cel putin de 17 tone,  dar mai mica  de 19 tone 231 474 231 474
      3. Masa de cel putin de 19 tone, dar mai mica  de 21 tone 474 615 474 615
      4. Masa de cel putin de 21 tone, dar mai mica de 23 tone 615 947 615 947
      5. Masa de cel putin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone 947 1.472 947 1.472
      6. Masa de cel putin de 25 tone, dar mai mica de 26 tone 947 1.472 947 1.472
      7 Masa de cel putin 26 tone 947 1.472 947 1.472
III. Vehicule cu patru axe x X x X
      1. Masa de cel putin de 23 tone, dar mai mica  de 25 tone 615 623 615 623
      2. Masa de cel putin de 25 tone, dar mai mica  de 27 tone 623 973 623 973
      3. Masa de cel putin de 27 tone, dar mai mica de 29 tone 973 1.545 973 1.545
      4. Masa de cel putin de 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1.545 2.291 1.545 2.291
      5. Masa de cel putin de 31 tone, dar mai mica  de 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291
      6.Masa de cel putin 32 tone 1.545 2.291 1.545 2.291
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Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă
cu masă totală maximă autorizată egala sau mai mare de  12 tone

Art.263 alin.(5)                

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  APLICATE
IN ANII FISCALI 2012 

    -transport intern 

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANII FISCALI 2012

  -transport intern si international
Impozitul, în lei Impozitul, în lei

Vehihule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau un 

echivalent 
recunoscut

Vehihule cu alt 
sistem de 
suspensie

Vehihule 
cusistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 
recunoscut

Vehihule cu alt 
sistem de 
suspensie

I. Vehicule cu 2+1 axe x X x X
1. Masa de cel putin de 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0 0 0
2. Masa de cel putin de 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0 0 0
3. Masa de cel putin de 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 60 0 60
4. Masa de cel putin de 18 tone, dar mai mica  de 20 tone 60 137 60 137
5. Masa de cel putin de 20 tone, dar mai mica  de 22 tone 137 320 137 320
6. Masa de cel putin de 22 tone, dar mai mica de 23 tone 320 414 320 414
7. Masa de cel putin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone 414 747 414 747
8. Masa de cel putin de 25 tone, dar mai mica de 28 tone 747 1.310 747 1.310
9. Masa de cel putin 28 tone 747 1.310 747 1.310

II. Vehicule cu 2+2 axe x X x X
1. Masa de cel putin de 23 tone, dar mai mica  de 25 tone 128 299 128 299
2. Masa de cel putin de 25 tone, dar mai mica  de 26 tone 299 491 299 491
3. Masa de cel putin de 26 tone, dar mai mica de 28 tone 491 721 491 721
4. Masa de cel putin de 28 tone, dar mai mica  de 29 tone 721 871 721 871
5. Masa de cel putin de 29 tone, dar mai mica  de 31 tone 871 1.429 871 1.429
6. Masa de cel putin de 31 tone, dar mai mica  de 33 tone 1.429 1.984 1.429 1.984
7. Masa de cel putin de 33 tone, dar mai mica  de 36 tone 1.984 3.012 1.984 3.012
8. Masa de cel  putin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012
9. Masa de cel putin 38 tone 1.984 3.012 1.984 3.012
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III. Vehicule cu 2+3 axe x X x X
1. Masa de cel putin de 36 tone, dar mai mica  de 38 tone 1.579 2.197 1.579 2.197
2. Masa de cel putin de 38 tone, dar mai mica  de 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986
3. Masa de cel putin 40 tone 2.197 2.986 2.197 2.986

IV. Vehicule cu 3+2 axe x X x X
1. Masa de cel putin de 36 tone, dar mai mica  de 38 tone 1.395 1.937 1.395 1.937
2. Masa de cel putin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1.937 2.679 1.937 2.679
3. Masa de cel putin de 40 tone, dar mai mica de 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963
4. Masa de cel putin 44 tone 2.679 3.963 2.679 3.963

V. Vehicule cu 3+3 x X x X
1. Masa de cel putin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone 794 960 794 960
2. Masa de cel putin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone 960 1.434 960 1.434
3. Masa de cel putin de 40 tone, dar mai mica  de 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283
4. Masa de cel putin 44 tone 1.434 2.283 1.434 2.283

Art.263  alin.(6)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată
 NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2012  
Impozitul, în 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
Art.263 alin.(7)                                                              Mijlocul de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 18
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 48
3. Bărci cu motor 181
4. Nave de sport şi agrement *) 200
5. Scutere de apă 181
6. Remorchere şi împingătoare: X

a) până la 500 CP inclusiv 482
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 783
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1.205
d) peste 4.000 CP 1.928
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7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 157
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 157
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 

3.000 tone, inclusiv 241

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 422
*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod.

             CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

Art.267 alin.(1) Taxa  pentru  eliberarea  certificatului  de 
urbanism, în mediu rural

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2012 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei
a) Până la 150 m², inclusiv 2
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 3
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 4
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 5
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 6

f) Peste 1.000 m² 6 + 0,005 lei/m² pentru fiecare m2 

care depăşeşte 1.000 m²

Art.267 alin.(4) Taxa  pentru  eliberarea  autorizaţiei  de  foraje 
sau excavări             

7 lei/m2 afectat

Taxa  pentru  eliberarea  autorizaţiei  de 
construire  pentru  chioşcuri,  tonete,  cabine, 
spaţii  de  expunere,  situate  pe  căile  şi  în 
spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea 
corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor 
şi reclamelor

7 lei/ m2 de suprafaţă 
ocupată de construcţie

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind 
lucrările de racorduri şi branşamente la reţele 

11 lei/ racord
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publice  de  apă,  canalizare,  gaze,  termice, 
energie electrică,  telefonie şi televiziune prin 
cablu
Taxa      pentru    avizarea    certificatului   de 
urbanism  de  către  comisia  de  urbanism  şi 
amenajarea  teritoriului,  de  către  primari  sau 
de  structurile  de  specialitate  din  cadrul 
consiliului judeţean

13

Art.267 alin.(13) Taxa   pentru   eliberarea  certificatului  de 
nomenclatură stradală şi adresă            8

Art.268 alin.(1)
Taxa pentru   eliberarea   unei autorizaţii  pentru desfăşurarea unei activităţi economice:
1.  în mediul rural 12
2. in mediul urban -

Art.268 alin.
(1.1)

- taxa viza autorizatie 6

Art.268 alin.(2) Taxa  pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare 
de funcţionare 17

Taxa  pentru  eliberarea  de  copii  heliografice 
de  pe  planuri  cadastrale  sau  de  pe  alte 
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale 28 lei/ m2 sau fracţiune de m2

Taxa  pentru  eliberarea  certificatului  de 
producător 50

Taxa  pentru  eliberarea/vizarea  anuală  a 
autorizaţiei privind desfăşurarea  activităţii de 
alimentaţie publică

100

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Taxa  pentru  afişaj  în  scop  de  reclamă  şi 
publicitate:

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2012 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 -
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a)  în  cazul  unui  afişaj  situat  în  locul  în  care 
persoana derulează o activitate economică        28

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură 
de afişaj pentru reclamă şi publicitate 20

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE

Art.275 alin.(2)

Manifestarea  artistică  sau  activitatea 
distractivă:

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2012

- lei/m2  /zi
a) în cazul videotecilor 2
b) în cazul discotecilor 0,50

Art.282 alin.(1)           CAPITOLUL IX  Taxe speciale
Taxa speciala pentru servicii de xerocopiat,multiplicat 1 leu/ coala
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