
JUDETUL IALOMITA 
PRIMARIA COMUNEI MILOSESTI 
Nr.   32  din    20.09. 2012

ANUNT  PUBLIC 

In conformitate cu :
- prevederile  art 6 alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 

decizionala  in administratia publica , cu modificarile  si completarile 
ulterioare ,

- prevederile  Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala , 
republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ,

- prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu 
modificarile si completarile ulterioare ,

- prevederile  Codului fiscal si al Codului de procedura fiscala , cu 
modificarile si completarile ulterioare ,

Se publica, in vederea cunoasterii acestuia de catre locuitorii comunei Milosesti 
si de catre  orice alte persoane interesate ,

PROIECTUL  DE  HOTARARE  
privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014

Persoanele interesate pot face  propuneri , sugestii, si recomandari  in vederea 
imbunatatirii  acestui proiect , la sediul Consiliului local al comunei Milosesti  , la 
doamna  Jipa Eugenia – secretarul comunei Milosesti , in termen de 2 0  de zile  de la 
afisarea proiectului  la sediul Primariei comunei Milosesti .

Data afisarii  20.09.2013

Secretar comuna ,
Jipa Eugenia 



                                                                                                                             
       ANEXA la Hotararea consiliului local

 Milosesti nr.             din                2013

Impozite şi taxe locale pentru anul 2014

CAPITOLUL  I –  IMPOZITUL ŞI TAXA  PE CLĂDIRI

A. 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 2014

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

935 555

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

254 159

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

159 143

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

95 63
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B. Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri
Articolul 252 (1) 
Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat dupa cum urmeaza:
      a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
      b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;

c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.
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  II -  IMPOZITUL ŞI TAXA   PE TEREN

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

Zona în cadrul
localităţii

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2014   - lei/ha -

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

A 889 711
B
C
D

B. IMPOZITUL/TAXA   PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN 
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII -

Art.258 alin.(4)                                                                                                                                                                           
Nr
.

crt
.

                                 Zona

Categoria de folosinţă

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2014 - lei/ha -

Zona A Zona B Zona C Zona D

1 Teren arabil 28
2 Păşune 21
3 Fâneaţă 21
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4 Vie 46
5 Livadă 53
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie

forestieră
28

7 Teren cu ape 15 X
8 Drumuri şi căi ferate x x x X
9 Neproductiv x x x X

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

Nr.
crt.

                                 Zona

Categoria de folosinţă

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2014

Zona
0 1 A B C D
1 Teren cu construcţii 31
2 Arabil 50
3 Păşune 28
4 Fâneaţă 28

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

55

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

56

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 

16

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

6

8.1 Teren cu amenajări piscicole 34
9 Drumuri şi căi ferate x x x X

10 Teren neproductiv x x x X
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A. CAPITOLUL III  - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT  
Art.263 alin.(2)  1) Mijloace de transport cu tractiune mecanica
I. Vehicule inmatriculate (lei/200cmc sau fractiune din aceasta)

A.  Mijloc de transport 

 NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2014

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

II. Vehicule inregistrate
1.    Vehicule cu capacitate cilindrica: Lei/200 cmc
1.1.Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica<4.800 cmc 4
1.2.Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica>4.800 cmc 6
2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 50
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                                      B.   Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone
Art. 263 alin.(4) 2

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

 NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2014

Impozitul
( in lei/an) 
( in lei/an) Ax(e)motor(oare)cu sistem de suspensie

pneumatica sau echivalentele recunoscute
 Alte sisteme de
suspensie pentru

axele motoare

I. Vehicule cu două axe x X
      1. Masa de cel putin de  12 tone, dar  mai mica de 13 tone 0 133
      2. Masa  de cel putin de  13 tone, dar mai mica  de 14 tone 133 367
      3. Masa  de cel putin de 14 tone, dar mai mica  de 15 tone 367 517
      4. Masa  de cel putin de 15 tone, dar mai mica de 18 tone 517 1.169
     5. Masa de cel putin 18 517 1.169
II.   Vehicule cu trei axe x X
      1. Masa de cel putin de 15 tone, dar mai mica  de 17 tone 133 231
      2. Masa de cel putin de 17 tone,  dar mai mica  de 19 tone 231 474
      3. Masa de cel putin de 19 tone, dar mai mica  de 21 tone 474 615
      4. Masa de cel putin de 21 tone, dar mai mica de 23 tone 615 947
      5. Masa de cel putin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone 947 1.472
      6. Masa de cel putin de 25 tone, dar mai mica de 26 tone 947 1.472
      7 Masa de cel putin 26 tone 947 1.472
III. Vehicule cu patru axe x X
      1. Masa de cel putin de 23 tone, dar mai mica  de 25 tone 615 623
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      2. Masa de cel putin de 25 tone, dar mai mica  de 27 tone 623 973
      3. Masa de cel putin de 27 tone, dar mai mica de 29 tone 973 1.545
      4. Masa de cel putin de 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1.545 2.291
      5. Masa de cel putin de 31 tone, dar mai mica  de 32 tone 1.545 2.291
      6.Masa de cel putin 32 tone 1.545 2.291

C. 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) 3               

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANII FISCALI 2014

Impozitul
( in lei/an) 

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

 Alte sisteme de
suspensie pentru

axele motoare

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

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

III. Vehicule cu 2+3 axe x X
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1. Masa de cel putin de 36 tone, dar mai mica  de 38 tone 1.579 2.197
2. Masa de cel putin de 38 tone, dar mai mica  de 40 tone 2.197 2.986
3. Masa de cel putin 40 tone 2.197 2.986

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

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

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

Masa totală maximă autorizată
 NIVELURILE  APLICABILE

ÎN ANUL FISCAL 2014  
Impozitul, în lei

a. Până la 1 tonă, inclusiv   9
b. Peste 1 tonă, 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

Art.263 alin.(7)                                                            E.  Mijlocul de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56
3. Bărci cu motor 210
4. Nave de sport şi agrement *) 200
5. Scutere de apă 210
6. Remorchere şi împingătoare: X

a) până la 500 CP inclusiv 559
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 909
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1.398
d) peste 4.000 CP 2.237

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 182
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X
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a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 182
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la

3.000 tone, inclusiv
280

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 490

             CAPITOLUL IV – 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 2014 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei
a) Până la 150 m², inclusiv 3
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 3
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 4
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 6
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 7
f) Peste 1.000 m² 7 + 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

Art.267 alin.(7)

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

Art.267 alin.(11)

Taxa  pentru  eliberarea  unei  autorizaţii  privind
lucrările de racorduri  şi  branşamente la reţele
publice  de  apă,  canalizare,  gaze,  termice,
energie  electrică,  telefonie  şi  televiziune  prin
cablu

11 lei/ racord

Art.267 alin.(12)

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
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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:
    -  în mediul rural 12

Art.268 alin.(1.1) - taxa viza autorizatie 6

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

17

Art.268 alin.(3)

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

Art.268 alin.(4)
Taxa  pentru  eliberarea  certificatului  de
producător

50

Art.268 alin.(5)
Taxa  pentru  eliberarea/vizarea  anuală  a
autorizaţiei  privind  desfăşurarea  activităţii  de
alimentaţie publică

100

CAPITOLUL V– TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Art.271 alin.(2)

Taxa  pentru  afişaj  în  scop  de  reclamă  şi
publicitate:

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2014 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 -
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 VI- IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE

Art.275 alin.(2)

Manifestarea  artistică  sau  activitatea
distractivă:

NIVELURILE  APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2014

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