
                                     Anexa nr.  1 la Hotărârea  

nr. 51 din 24.11.2017 
 

 Capitolul I – impozitul pe clădiri persoane fizice si juridice 

 

Art 1. Calculul impozitului pe clădiri rezidentiale datorat de persoanele fizice 

se stabileşte în funcţie de suprafaţa construită desfăşurată care se înmulţeşte cu 

valoarea impozabilă pe metru pătrat de suprafaţă. 

 

VALORILE IMPOZABILE 

 
Nr. 

Crt 
Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă 

- lei/mp - 

  

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 

cumulative 

Fără instalaţii de apă, 

canalizare, electricitate sau 

încălzire 

0  
2018 

(cota aditionala de  5%) 

2018 

(cota aditionala de 5%) 

1 

A. Cladire cu cadre din 

beton armat sau cu 

peretiexteriori din 

caramida arsa sau din orice 

alte materiale rezultate in 

urma unui tratament termic 

si/sau chimic                                      

1080 648 

2 

B. Cladire cu peretii 

exteriori din lemn, din 

piatra naturala, din 

caramida nearsa, din         

valatuci sau din orice alte 

materiale nesupuse unui 

tratament termic si/sau 

chimic                

324 216 

3 

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                               

216 189 

4 

D. Cladire-anexa cu peretii 

exteriori din lemn, din 

piatra naturala, din 

caramida nearsa, din 

valatuci sau din orice alte 

materiale nesupuse unui 

tratament termic si/sau 

chimic                

135 81 

5 

E.În cazul contribuabilului 

care deține la aceeași 

adresă încăperi amplasate 

la subsol, demisol și/sau 

la mnsardă, utilizate ca 

locuință 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 

6. 

F. În cazul 

contribuabilului care 

deține la aceeași adresă 

încăperi amplasate la 

50% din suma care 

s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma care s-

ar aplica clădirii 



subsol, la demisol si/sau 

la masardă, utilizate în 

alte scopuri decăt cel de 

locuință, în oricare dintre 

tipurile de clădiri 

prevăzute la lit. A-D 

Impozitul pe clădiri rezidentiale în cazul persoanelor fizice se calculează prin 

aplicarea cotei de 0,1 % asupra valorii impozabile a clădirii. Valoarea impozabilă a 

clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este aplasată 

clădirea, prin înmulţirea acesteia cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut 

în tabelul următor: 

Rangul loc. IV –

Hereclean 

Rangul loc. V –Badon, Bocsita, Diosod, Guruslau, 

Panic 

Zona   A  1,10 

Zona   B   1,05 

Zona   C   1,00 

Zona   D   0,95 

 

Zona A  1,05 

Zona  B 1,00 

Zona C 0,95 

Zona  D 0,90 

Zonarea localitatilor din comuna Hereclean 

Nr 

crt 

Localitatea Rang Zona Delimitarea 

in cadrul zonei 

1 Hereclean IV A 1-178 

2 Badon V A 1-243 

3 Bocsita V A 1-104 

 

4 Diosod V A 1-550 

 

5 GURUSLAU V A 1-241 

6 PANIC V A 1-232 

 

Valoarea impozabilă se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum 

urmează: 

a.) cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 ani de la data de 1 

ianuarie a anului fiscal de referinţă; 

b.) cu 30% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 

de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

c.) 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. 

Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea 

suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor 

sau a celor situate la subsol, exceptînd suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca 

locuinţe şi suprafeţe scărilor şi teraselor neacoperite. În cazul unui apartament 



amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de 

corecţie corespunzător rangului localităţii şi zonei de amplasare a clădirii se reduce 

cu 0,10. 

 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 1,4. 

Art 2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.5% asupra valorii care 

poate fi: 

a.) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 

autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. 

b.) valoarea finală a lucrărilor de construcţii,în cazul clădirilor noi ,construite 

în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. 

c.) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de 

proprietate ,în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de 

referinţă. 

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice,utilizate 

pentru activităţi din domeniul agricol,impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 

unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform 

prevederilor,impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii 

impozabile determinate conform art 1. 

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri datorat pe întregul an de 

către contribuabili până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o 

bonificaţie de 10%.  

 Art 3) Calculul impozitului/taxei pe clădire deţinute de persoane juridice. 

(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 

juridice, impuzitul/taxa de clădire se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% 

asupra valorii impozabile a clădirii. 

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 

persoanele juridice, impuzitul/taxa de clădire se calculează prin aplicarea unei cote de 

1,10 % asupra valorii impozabile a clădirii. 

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 

persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol ,impuzitul/taxa de 

clădire se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a 

clădirii. 



 (4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietate persoanelor 

juridice,impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa 

folosită în scop rezidenţial conform alin(1),cu impozitul calculat pentru suprafaţa 

folosită în scop nerezidenţial,conform alin(2) sau(3) 

(5) Persoanele juridice au obligatia actualizarii valorii impozabile a cladirii in 

baza unui raport de evaluare. Pentru persoanele juridice care nu au actualizat valoarea 

impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă cota 

impozitului/taxei pe clădire este 5% . 

Plata impozitului pe clădiri: 

-impozitul pe clădiri se plăteşte anual în două rate egale până la datele de 31 

martie şi 30 septembrie inclusiv. 

- impozitul anual pe clădiri datorat aceluiaşi buget local de către contribuabil, 

persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la 31 

martie. 

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri datorate pe întregul an de 

către persoanele juridice, până la data de 30 martie a anului respectiv, se acordă o 

bonificaţie de 10%,. 

 

Capitolul II – Impozitul pe teren si taxa pe teren pentru  persoane fizice si 

juridice 

Art.4 .Calculul impozitului/taxei  pe terenurile intravilan  

    (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, 

rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a 

terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. 

  (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la 

categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenuri în registrat în 

registrul agricol la la altă categrie de folosinţă decât cea de terenuri cu constructii în 

suprafaţă de până la 400 mp,inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin 

înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare din 

tabelul de mai jos: 

 

Nr crt Localitatea Rang Zona Delimitarea  

in cadrul zonei 

    Impozit lei/ha 

2018 

 cota aditionala de 

5% 

1 Hereclean IV A 1-178 1080 

2 Badon V A 1-243 864 

3 Bocsita V A 1-104 864 

4 Diosod V A 1-550 864 

5 GURUSLAU V A 1-241 864 



6 PANIC V A 1-232 864 

 

(2^1) În cazul unui contribuabil care deţine mai multe terenuri situate în intravilanul 

aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, suprafaţa de 400 m
2
 prevăzută 

la alin. (2) se calculează o singură dată, prin însumarea suprafeţelor terenurilor, în 

ordine descrescătoare. 

 

(3)  În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă 

categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care 

depăşeşte 400 m
2
, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 

terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar 

acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. 

(5). 

 

Nr. 

crt 

            Zona          

Categ. de 

folosinţă  

Nivelurile stabilite – lei/ha –pentru satul Hereclean 

ZONA A 

  
Impozit 

2018 

Impozit 

Cu coeficient de corectie 

2018 

1 Teren arabil 30 33 

2 Păşune 23 25 

3 Fâneaţă 23 25 

4 Vie 50 55 

5 Livadă 57 63 

6 

Pădure sau 

alte terenuri 

cu vegetaţie 

forestieră 

30 33 

7 Teren cu ape 16 18 

8 
Drumuri şi căi 

ferate  
X X 

9 
 Teren 

neproductiv 
X X 

 

 

Nr. 

crt 

            Zona          

Categ. de 

folosinţă  

Nivelurile stabilite – lei/ha –pentru satele Badon, Bocșița, Dioșod, 

Guruslău, Panic ZONA A 

  
Impozit 

2018 

Impozit 

Cu coeficient de corectie 

2018 

1 Teren arabil 30 30 

2 Păşune 23 23 

3 Fâneaţă 23 23 

4 Vie 50 50 

5 Livadă 57 57 

6 
Pădure sau alte terenuri 

cu vegetaţie forestieră 
30 30 

7 Teren cu ape 16 16 

8 Drumuri şi căi ferate  X X 



9  Teren neproductiv X X 

 

Pentru stabilirea impozitului au fost aplicate coeficientii de corectie de 1,10 

pentru Hereclean, respectiv de 1,00 pentru celelalte sate apartinatoare. 

(3)Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor  

administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, 

se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, 

titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare 

impozitului pe teren. 
 

  Impozitul pe terenurile amplasate în exravilanul localităţilor 
 

Art 5. În cazul unui teren amplasat în extravilan,impozitul/taxa pe teren se 

stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimat în hectare,cu suma 

corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai jos 

 

Nr 

crt 

Categoria de 

folosinta 

Localitatea Hereclean 

 

Localitătile Badon, 

Bocșița, Dioșod, Guruslău, 

Panic 
2018 

Majorat cu 

5% 

2018 cu 

coeficient 

2018 

            Majorta cu 5% 

1 Teren cu constructii 33 36 33 

2 Arabil 54 59 54 

3 Pasune 30 33 30 

4 Faneata 30 33 30 

5 Vie  pe rod 59 65 59 

6 Vie pana la intrarea 

pe rod 

x x x 

7 Livada pe rod 60 66 60 

8 Livada pana la 

intrarea pe rod 

x x x 

9 Padure sau alt teren  

cu vegetatie 

forestiera 

17 19 17 

10 Padure in varsta pana 

la 20 ani si padure cu 

rol de protectie 

x x x 

11 Teren cu apa altul 

decat cel cu 

amenajari piscicole 

6 7 7 

12 Teren cu amenajari 

piscicole  

37 41 37 

13 Drumuri si cai ferate x x x 

14 Teren neproductiv x x x 
 



 

 Pentru determinerea impozitului pe terenuri amplasate in extravilan , 

diferentiat pe ranguri de localitati au fost aplicate urmatorii coeficienti de corectie: 

 -satul Hereclean –rangul IV   1,10 

 -satele: Panic, Badon, Guruslau, Diosod, Bocsita  rangul V – 1,00 

Plata impozitului pe teren: 

 impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual în două rate egale până la datele de 31 

martie şi 30 septembrie inclusiv. 

 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren datorat pe întregul an de către 

contribuabil până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o 

bonificaţie de 10%. 

 Impozitul anual pe teren datorat aceluiaşi buget local către contribuabil, 

persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până 

la 31 martie. 

 

Capitolul III. IMPOZIT PE MIJLOACE DE TRANSPORT 

Art 6 Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea 

cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm
3
 sau fracţiune din 

aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor. 

Nr. 

crt. 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică Lei/an/200cmc 

sau fracţiune 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm
3 

sau fracţiune din aceasta) 

1 Motociclete,tricicluri,cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv 

8 

2 Motociclete,tricicluri,cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de până 

la 1600 cmc  

9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 – 2000 cmc 

inclusiv 

18 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 – 2600 cmc 

inclusiv 

72 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 – 3000 cmc 

inclusiv 

144 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cmc 290 

7 Autobuz, autocare, microbuze 24 

8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masă totală maximă 

autorizată de până la 12 tone inclusiv 

30 

9 Tractoare înmatriculate 18 

II. Vehicule înregistrate 

1 Vehicule cu capacitate cilindrică  Lei/200 cmc 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cmc 4 



1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4800 cmc 5 

2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 100 lei/an 

Contribuabilii ale căror mijloacele de transport fac obiectul înregistrării, din 

punct de vedere fiscal , se supun aceloraşi obligaţii ca şi cei ale căror mijloace de 

transport fac obiectul înmatriculării. 

Impozitul pe mijloace de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la 

datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 

Art 7) Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone  

 

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 

I. Vehicule cu două axe 

 1. Masa de cel puţin 12 tone, dar 

mai mică de 13 tone 

0 142 

 2. Masa de cel puţin 13 tone, dar 

mai mică de 14 tone 

142 395 

 3. Masa de cel puţin 14 tone, dar 

mai mică de 15 tone 

395 555 

 4. Masa de cel puţin 15 tone, dar 

mai mică de 18 tone 

555 1257 

 5. Masa de cel puţin 18 tone 555 1257 

II. Vehicule cu trei axe 

 1. Masa de cel puţin 15 tone, dar 

mai mică de 17 tone 

142 248 

 2. Masa de cel puţin 17 tone, dar 

mai mică de 19 tone 

248 509 

 3. Masa de cel puţin 19 tone, dar 

mai mică de 21 tone 

509 661 

 4. Masa de cel puţin 21 tone, dar 

mai mică de 23 tone 

661 1019 

 5. Masa de cel puţin 23 tone, dar 

mai mică de 25 tone 

1019 1583 

 6. Masa de cel puţin 25 tone, dar 

mai mică de 26 tone 

1019 1583 

 7. Masa de cel puţin 26 tone 1019 1583 

III. Vehicule cu patru axe 

 1. Masa de cel puţin 23 tone, dar 

mai mică de 25 tone 

661 670 



 2. Masa de cel puţin 25 tone, dar 

mai mică de 27 tone 

670 1046 

 3. Masa de cel puţin 27 tone, dar 

mai mică de 29 tone 

1046 1661 

 4. Masa de cel puţin 29 tone, dar 

mai mică de 31 tone 

1661 2464 

 5. Masa de cel puţin 31 tone, dar 

mai mică de 32 tone 

1661 2464 

 6. Masa de cel puţin 32 tone 1661 2464 

 

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau terenuri rutiere) de transport marfă cu 

masa totală maximă autorizată eală sau mai mare de 12 tone 

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 

I. Vehicule cu 2+1 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 64 

 4. Masa de cel puţin 18 tone, dar 

mai mică de 20 tone 

64 147 

 5. Masa de cel puţin 20 tone, dar 

mai mică de 22 tone 

147 344 

 6. Masa de cel puţin 22 tone, dar 

mai mică de 23 tone 

344 445 

 7. Masa de cel puţin 23 tone, dar 

mai mică de 25 tone 

445 803 

 8. Masa de cel puţin 25 tone, dar 

mai mică de 28 tone 

803 1408 

 9. Masa de cel puţin 28 tone 803 1408 

II. Vehicule cu 2+2 axe 

 1. Masa de cel puţin 23 tone, dar 

mai mică de 25 tone 

138 321 

 2. Masa de cel puţin 25 tone, dar 

mai mică de 26 tone 

321 528 

 3. Masa de cel puţin 26 tone, dar 

mai mică de 28 tone 

528 775 

 4. Masa de cel puţin 28 tone, dar 775 936 



mai mică de 29 tone 

 5. Masa de cel puţin 29 tone, dar 

mai mică de 31 tone 

936 1537 

 6. Masa de cel puţin 31 tone, dar 

mai mică de 33 tone 

1537 2133 

 7. Masa de cel puţin 33 tone, dar 

mai mică de 36 tone 

2133 3239 

 8. Masa de cel puţin 36 tone, dar 

mai mică de 38 tone 

2133 3239 

 9. Masa de cel puţin 38 tone 2133 3239 

III. Vehicule cu 2+3 axe 

 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar 

mai mică de 38 tone 

1698 2363 

 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar 

mai mică de 40 tone 

2363 3211 

 3. Masa de cel puţin 40 tone 2363 3211 

IV. Vehicule cu 3+2 axe 

 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar 

mai mică de 38 tone 

1500 2083 

 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar 

mai mică de 40 tone 

2083 2881 

 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar 

mai mică de 44 tone 

2881 4262 

 4. Masa de cel puţin 44 tone 2881 4262 

V. Vehicule cu 3+3 axe 

 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar 

mai mică de 38 tone 

853 1032 

 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar 

mai mică de 40 tone 

1032 1542 

 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar 

mai mică de 44 tone 

1542 2454 

 4. Masa de cel puţin 44 tone 1542 2454 

 

Remorci, semiremorci sau rulote 

Masa totală maximă autorizată Impozit -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 

Pentru plata cu anticipţie a impozitului pe mijloace de transport datorate pe 

întregul an de către contribuabili, până la data de 30 martie a anului respectiv, se 

acordă o bonificaţie de 10 %. 

CAPITOLUL IV- TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A 

AUTORIZAŢIILOR 

 

Art. 474 ALIN (1) TAXA PENTRU 

ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE 

URBANISM, ÎN MEDIU RURAL 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 

2017 

Suprafaţa pentru care se obţine 

certificatul de urbanism 

Taxa (lei) 

 

a.) până la 150 m
2
 inclusiv 6 

b.) între 151 şi 250 m
2 

inclusiv 7 

c.) între 251 şi 500 m
2 

inclusiv 9 

d.) între 501 ţi 750 m
2 

inclusiv 12 

e.) între 751 şi 1.000 m
2 

inclusiv 14 

f.) peste 1.000 m
2
 14 + 0,01 lei/ m

2 
pentru fiecare m

2 
care 

depăşeşte 1.000 m
2
 

Art.474 alin(3)Taxa pentru prelungirea uni certificat de urbanism este egală cu 30% din 

cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale 

Art.474 alin(4)Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 

urbanism şi amenajarea teritoriului,de către primari sau de structurile de specialitate din 

cadrul consiliul local în suma de 15 lei 

Art. 474 alin. (5)- Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire 

rezidenţială sau clădire anexă este egală cu 0.5% din valoarea autorizată a lucrarilor de 

construcţii. 

Art.474 alin(6)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru alte construcţii 

decât cele menţionate la alin.(5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţie,inclusiv valoarea instalaţiilor aferente 

 

Art. 474. alin (7) – Pentru taxele prevăzute la alin.(5) şi (6), stabilite pe baza valorii 

autorizate a lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele reguli: 

1. taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de 

persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului; 

2. pentru taxa prevăzută la alin.(5) valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate 



fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art.457 

3. în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai tărziu 

de 15 zile de la data la care expira autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut 

autorizaţia trebuie să depuna o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie 

la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale; 

4. până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de data la care se depune situaţia finală privind 

valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii 

reale a lucrărilor de construcţie; 

Art.474 alin.(8)Taxa pentru prelungirea unei autirizaţii de construire este egală cu 30% 

din cuantumul taxei pentru eliberareacertificatului sau a autorizaţiei iniţiale 

Art.474 alin.(9)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare,totală sau parţială,a unei 

construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea 

impozitului pe clădiri,aferente părţii desfiinţate 

Art. 474 alin (10)- Taxa pentru eliberarea 

autorizaţiei de foraje sau excavari. 

8 lei/m
2
 inclusiv pentru fiecare m

2 
afectat 

Art. 474 alin. (12)- Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de 

organizare de şantier, în vederea realizării unei construcţii, care sunt incluse în autorizaţia 

de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilorde şantier 

Art. 474 alin (13)- Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, 

de căsuţe sau rulote ori campinguri, este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţie 

Art. 474 alin (14)- Taxa pentru eliberarea 

autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, 

tonete, cabine, spaţii de expunere, situate 

pe caile ţi în spaţiile publice, precum şi 

pentru amplasarea corpurilor ţi a 

panourilor de afişaj, a firmelor şi 

reclamelor.  

8 lei/ m
2 
inclusiv pentru fiecare m

2
 de 

suprafaţă ocupată de construcţie 

Art. 474 alin. (16)- Taxa pentru 

eliberarea certificatului de nomenclatură 

stradală și adresă  

 

9 LEI 

 

CAPITOLUL V- TAXA PENTRU ELIBERARE AUTORIZAŢIILOR PENTRU 

DESFĂŞURAREA UNOR ACTIVITĂŢI 

Art. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea 

autorizaţii santitare de funcţionare  

20 lei  

Art. 475 alin (2) – Taxa pentru 

eliberarea atestatelor de producator. 

Taxa pentru eliberarea carnetului de 

comercializare 

25 lei  

 

25 lei 

Art. 475 alin. (3) – Persoanele a căror activitate se incadrează în grupele 561-

Restaurante,563-Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932-Alte activităţi 



recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională-

CAEN,datorează bugetului local în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară 

activitatea o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 

activităţii de alimentaţie publică,în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective 

Specificare  Nivel stabilit pentru anul 2018 

Taxa pentru eliberarea/vizarea 

anuală a autorizatiei privind 

desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publică 

 a)pentru o suprafaţă de până la 500 mp 

150 lei 

b) pentru o suprafata mai mare de 500 mp 

300 lei 

 

CAP.VI. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA ŞI 

PUBLICITATE 

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

 

    (1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în 

România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă 

persoană datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor 

de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi 

audiovizuale. 

    (2) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, 

în sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit 

Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, 

respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, 

televiziune şi internet. 

    (3) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii 

de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-

teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate. 

    (4) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei 

taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate. 

    (5) Cota taxei este de 1%  

    (6) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau 

care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei 

pe valoarea adăugată. 

    (7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin. (1) se declară 

şi se plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul 

local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare 

contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate. 

Specificaţie Nivel stabilit pentru anul 2017 

Art. 478 alin.(2) – Taxa pentru afişaj în 

scop de reclamă şi publicitate 

 

 



1. în cazul unui afişaj situat în locul în 

care persoana derulează o activitate 

economică. 

2. în cazul oricărui alt panou, afişaj 

sau structura de afişaj pentru 

reclama şi publicitate.  

32 lei/mp sau fracţiune de mp 

 

23 lei/mp sau fracţiune de mp 

CAPITOLUL VII 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Art. 481 alin.(1) – Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la 

suma încasată din vănzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, după cum urmează: 

1. în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, 

operată, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la 

cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau 

internaţională, cota de impozit este egală cu 2%; 

2. în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a.) cota de 

impozit este egală cu 5%. 

 

CAPITOLUL VIII 

SANCŢIUNI 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice 

Art.493 alin.(3) Contravenţia prevăzută la  alin.(2) lit. a.) se sancţionează cu amendă de 

la 70 lei la 279 lei, iar cele de  la lit.b.), cu amendă de la 279 lei la 696 

lei 

Art.493 alin.(4) ART.493 alin.(4)Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 

înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a 

abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1578 lei 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice 

Art.493 alin.(5) ART.493 alin(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi 

maxime ale amenzilor prevăzute la alin.(3) şi (4) se majorează cu 

300% respectiv: 

- contravenţia prevăzută la ART.493 alin.(2) lit.a.) se sancţionează cu 

amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la ART.493 lit. b), cu 

amendă de la 279 lei la 696 lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 

evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de 

intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu 

amendă de la 325 lei la 1578 lei. 

 



Capitolul IX-Alte taxe locale 
 

 Consiliul local stabileşte alte taxe locale, după cum urmează: 

 

Felul taxe 
Nivelurile stabilite pentru anul  

                                         2018 

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară 

a locurilor publice şi pentru vizitarea 

monumentelor istorice, de arhitectură şi 

de arheologie 

16 lei/zi 

Taxa zilnică pentru deţinerea sau 

utilizarea echipamentelor destinate în 

scopul obţinerii de venit 

16 lei/zi 

Taxa (impozit) anual/ă pentru vehicule 

lente 
 

    1.buldoexcavatoare  150 lei/an 

    2.tractoare 100 lei/an 

    3.remorci 50 lei/an 

    4.motorete scutere atv (cu capacitatea 

pâna la 50 cm sau atestat eliberat de 

registrul auto ca vehiculele nu se supun 

înmatriculării)   

50 lei/an  

Taxă pentru concesionarea/închirierea 

spaţiilor destinate instalării, întreţinerii, 

înlocuirii şi mutării reţelolor de 

comunicaţii electonice 

200 eur/lună/spaţiu (sumă calculată la cursul 

BNR în ziua plăţii) 

Taxă pentru concesionarea/închirierea 

suprafelelor de teren din domeniul 

public sau privat în scopul instalării, 

întreţinerii, înlocuirii şi mutării reţelolor 

de comunicaţii electonice sau 

elementelor de infrastructură  necesare 

susţinerii acestora 

5 lei/ml/an – pentru reţele subterane 

5 lei/ml/an – pentru reţele supraterane 

 

Traversare aeriana 3,5 lei/ml/an 

Subtraversare: 

a) drum pietruit 

b) drum cu îmbracamite asfaltica 

sau de beton 

3,5 lei/ml/an 

7 lei/ml/an 

Amplasarea unor stâlpi: 

a) în ampriza drumului 

b) în spațiul de siguranță 

7 lei/buc/an 

3,5 lei/buc/an 

Cabluri de circuite electrice sau 

telefonie amplasate în lungul drumului:  

a) în ampriză 

b) în spațiul de siguranță – aeriană 

                                          - 

subterană 

 

 

14 lei/ml/an 

10 lei/ml/an 

7 lei/ml/an 

 
 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                            
  Pusok Miklos- Csaba                                              SECRETAR, 

                                                            Fizeșan Otilia-Cosmina 



 
 

 

 

Capitolul X  TAXE SPECIALE pentru anul 2018 

 

NR. 

CRT 

FELUL TAXELOR SUMA STABILITA IN LEI 

1 Taxa pentru serviciul de paza in satele   

 Hereclean 40  

 Badon 40  

 Bocsita -  

 Diosod 40  

 Guruslau 40  

 Panic 40  

 Persoanele cu vârsta peste 60 ani și casele nelocuite 25  

 Agenti Economici (care nu au paza)  150  

2 Taxa pentru inchirierea caminelor culturale  pt nunti 

inclusiv vesela 

  

 Hereclean 1000  

 Badon 1000  

 Bocsita 200  

 Diosod 1000  

 Guruslau 1000  

 Panic 1000  

 Pentru cei din afara  comunei 1200  

 Taxa pentru închirierea căminului cultural în toate 

satele pentru logodne inclusiv vesela 

700  

3 Taxa pentru închirierea căminelor culturale pentru 

confirmări botez inclusiv vesela 

  

 Hereclean 350  

 Badon 350  

 Dioşod 350  

 Panic 350  

 Guruslau 350  

4 Taxa pentru inchirierea caminelor culturale pt 

discoteci, baluri , aniversări și alte evenimente inclusiv 

vesela 

  

 Hereclean 350  

 Badon 350  

 Bocsita 50  

 Diosod  350  

 Guruslau 350  

 Panic 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5 Taxa pentru inchirierea caminelor culturale pentru 

servirea mesei cu ocazia inmormantarilor și 

parastaselor inclusiv vesela 

  

 Hereclean 100  

 Diosod 100  

 Guruslău 100  

 Badon 100  

 Panic 100  

 Bocsita 50  

6 Taxa -1set( 1 masa  -2 banci ) 5 lei 



7 Taxa de salubrizare pers. fizice 

 

60 lei persoană/ an 

5 lei/persoană/luna 

(se achită de către toți membrii 

familiei 

8 Taxa Xerox         0,5 lei/pagina 

9 Taxa vanzari stradale  30 lei pe zi 

 

10 Taxă pentru utilizarea temporara a locurilor publice 

 

    30 lei pe zi 

11 Pentru participarea cu standuri la organizarea zilelor 

comunei sau alte evenimente 

Pentru suprafeţe <de 5 mp  - 15  lei 

Pentru suprafeţe cuprinse intre 5,1 şi 

10 mp- 30lei 

Pentru suprafeţe cuprinse intre 10,1 

mpsi 20 mp- 40lei    

Pentru suprafete mai mari de 20 mp 

-60 lei 

12 Taxa racordare retea apa potabila 50 lei 

13 Taxa racordare retea canalizare  70 lei 

14 Taxa foraj subtraversare pentru retelele de apa 

potabila si canalizare 

50 lei 

15 Servicii decolmatare santuri la gospodariile propietate 

privata 

10lei/ml 

16  Servicii curatat vegetatie in fata gospodariilor 

proprietate privata 

5 lei/mp 

17 Taxa divort pe cale administrativă 500 lei 

18. Taxă vânzare material lemnos 150 lei/mc 

 

NOTA Garantia pentru inchirierea caminelor culturale, a veselei, meselor si bancilor este de 200 lei 

şi se încasează de responsabilul de căminm. 

Remiza pentru caminele culturale din BADON, GURUSLAU, HERECLEAN, DIOŞOD, PANIC şi 

BOCŞIŢA este de  30% din încasări 

                     

                                              

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ,                                                                                                                                            
  Pusok Miklos- Csaba                                                         SECRETAR, 

                                                                                  Fizeșan Otilia-Cosmina 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



 


