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HOT ĂRÂREA NR.1 49 
Din 27 Decembrie 2012 

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi 
taxele locale ş i alte taxe asimilate acestora, precum ş i pentru amenzile 

aplicabile în anu l fiscal 2013 

Consiliu/local al oraşului Buftea, 
Având În vedere: 
• Expunerea de motive a domnului primar Pistol Gheorghe; 
• Raportul Serviciului Taxe ş i Impozite ; 
• Avizele comisiilor de specialitate ; 
• Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 59/201 O, ale 

Ordonanţei Guvernului nr. 30/31.08.2011 ş i ale Ordonanţe i de Urgenţă a Guvernu lui 
nr. 125/30.12.2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal; 

• Hotarârea Guvernului nr. 956/2009 - privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele si taxele locale si alte taxe asimi late acestora, precum şi amenzile 
aplicab ile începând cu anul fi sca i 201 O; 

• Prevederile TITLULUI IX "Impozite si taxe locale" din Legea 571/2003 privind Codul 
f iscal cu modificările ş i completăr ile ulterioare; 
În conformitate cu prevederile art. 27 ş i art. 30 alin . (2) , din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale şi ale art. 282, art. 287 - 288 din Legea 571 /2003 privind Codul 
fiscal cu mod ificăril e şi comp letările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 -
privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Leg ii nr. 571 /2003 privind Codu l 
Fiscal, modificată ş i comp letată ; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin . (2) lit. b) , alin. (4) lit. c) ş i ale art. 45 alin . 2 lit.c 
din Legea nr. 215/2001, privind administ raţia publică loca lă , republicată , cu modificările 
ş i completă rile ulterioare. 

HOTĂRĂŞT E : 

Art. 1. - Se aprobă impozitele ş i taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum 
şi amenzile aplicabi le în anu l fiscal 2013, conform anexei 1, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 
Art. 2. - Primarul va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâ ri 

prin serviciile de specialitate. 
Art. 3. - Secretarul oraşu lui Buftea va asigura aducerea la cunoştinţă publică a 

prevederilor prezentei hotărâri ş i comunicarea acesteia Primarulu i oraşulu i Buftea, 
serviciilor de ~ , et;i~ litate pentru ducerea la îndeplinire ş i I nstituţiei Prefectului judeţului 
Ilfov. ~ · 
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ANEXA 
LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL 

NR. DIN ____ _ 
VALABILĂ DE LA 1 IANUARIE 2013 

PRIVIND NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE Ş I TAXELE LOCALE $ 1 
ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE 

ÎNCEPÂND CU ANUL FISCAL 2013 

1) Rangullocalitaţii Buftea: rangul III- oraşe conform Legii nr. 35112001 
2) Zonele din cadrul locali taţii - H.C.L. nr. 45/3l.05 .201 O privind încadrarea terenurilor pe zone în cadrul localităţii 

în vederea impozitării şi H.C.L. nr. 9/ 11.02.2009 privind aprobarea P.U.G. al oraşului Buftea 

a) Impozitul şi taxa pe clădiri - persoane fizice : 

- Legea 571/2003 - art. 251, alin. (1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 
cotei de impozitare de O, 1% la valoarea impozabilă a clădirii. 

alin. (3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea 
suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în 
lei/m2

, din tabelul următor: 
CAPITOLUL II- IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 251 alin. (3) - VALORILE IMPOZABILE 
pe metru pătrat de suprafată construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 

NIVELURILE NIVELURILE APLICABILE 
APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 

ÎN ANUL FISCAL 2013 
2012 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 
- lei/m2 - - lei/m2 -
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Tipul clădirii Cu instalatii 
' 

Cu instalatii de 
' 

de apă, Fără instalaţii apă, canalizare, Fără instalaţii 

canalizare, de apă, electrice şi de apă, 
electrice şi canalizare, încălzire canalizare, 
încălzire electricitate sau [condiţii electricitate sau 
[condiţii încălzire cumulative] încălzire 

cumulative] 
o 1 2 3 4 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi 
exteriori din cărămidă arsă sau din once alte 806 478 806 478 
materiale rezultate în urma unui tratament termic 
şi/sau chimic 
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 219 137 219 137 
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 
şi/sau chimic 
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu 
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 137 123 137 123 
materiale rezultate în urma unui tratament termic 
şi/sau chimic 
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau 82 54 82 54 
din orice alte materiale nesupuse unui tratament 
termic şi/sau chimic 
E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 75% din 75% din suma 75% din suma 75% din suma 
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la suma care s- care s-ar aplica care s-ar aplica care s-ar aplica 
mansardă, utilizate ca locuintă, în oricare dintre , ar aplica clădirii clădirii clădirii 
tipurile de clă~iri prevăzute la lit. A-D clădirii 

2 
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F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 50% din 50% din suma 50% din suma 50% din suma 
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la suma care s- care s-ar aplica care s-ar aplica care s-ar aplica 
mansardă, utilizate in alte scopuri decât cel de ar aplica clădirii clădirii clădirii 

l ocuinţă, in oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute clădirii 

la lit. A-D 
alin. (5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi 

zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corecţie 
corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

Zona În cadrul Rangullocalitaţii 

localitătii 

o I II III IV V 
A 2,60 2,50 2,40 2,30 1 '1 o l ,05 
B 2,50 2,40 2,30 2,20 l ,05 l ,00 
c 2,40 2,30 2,20 2,10 l ,00 0,95 
D 2,30 2,20 2, 10 2,00 0,95 0,90 

~ 

alin. (6) In cazul unui apartament amplasat în bloc cu mai mult de 3 nive luri si 8 
apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (5) se reduce cu O, l O. 

alin. (7) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor 
alin. (1) - (6), se reduce în funcţi e 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. 

alin. (8) 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 maj orează cu 
câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia. 

Art. 252. alin. (1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează ~ 
un impozit pe clădiri , majorat după cum urmează : ;/{ ~ 
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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. 

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

alin. (3) Persoanele fizice prevăzute la alin. ( 1) au obligatia să depună o declaraţie 
speciala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. 

Persoane juridice: 

Art. 253 alin. (1) În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădire se calculează prin aplicarea 
unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. 

alin. (2) Cota de impozit se stabileşte prin hotărâre a consiliului local şi poate fi cuprinsă 
între 0,25% şi 1,50% inclusiv. 

Propus şi aprobat de Consiliul Local pentru anul 2013: 1,30%, aplicată la valoarea 
de intrare a clădirii în patrimoniu sau a valorii clădirii reevaluate legal şi înregistrata în contabilitate. 

alin. (6) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se 
stabileşte de consiliul local, între: 

a) 10% şi 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă; 
b) 30% şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă. 

( 6/\1) Cota impozitului pe clădiri prevăzută la alin. ( 6) se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în 
contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au 
fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (2). 

Propus si aprobat de Consiliul Local pentru anul2013: 
a) 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă; 
b) 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă. 

alin. (9) Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în 
cursul unui an calendaristic este de minimum 5% din valoarea de inventar a clădirii, stabilită prin hotărâre a consiliului 

local. Propus si aprobat de Consiliul Local pentru anul 2012: 5% 
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alin. (10) Sunt exceptate de la prevederile alin. (9) structurile care au autorizaţie de 
construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de 
construire. 

Art. 255, alin. (1) Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la 
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 

alin. (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an 
de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de pana la 10%. 

Propus şi aprobat de Consiliul Local pentru anul2013: 10°/o. 

b) Impozitul şi taxa pe teren : 

Art. 258, alin. (1) - Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătrăţi de 
teren, rangul localităţii in care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării 
făcute prin H.C.L. nr. 45/3l.05.2010 şi H.C.L. nr. 9/ ll.02.2009. 

alin. (2) 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 
~ hectare. cu suma coresounzătoare orevăzută în următorul tabel 

' l 

IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

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

- lei/ha-

Zona NIVELURILE APLICABILE ÎN NIVELURILE APLICABILE ÎN 
în ANUL FISCAL 2012 ANUL FISCAL 2013 

cadrul N ivelurile impozitului , pe ranguri de localităţi Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi 
locali o l II III IV V o I Il III IV V 

tăţii 

A 8.92_L 7.408 6.508 5.640 766 _§_1) __ ~2l _ 7.408 6.508 5.640 766 613 
-·· --- -- -------- ---------- -
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B 7.408 5.600 4.540 3.832 613 460 7.408 5.600 4.540 3.832 613 460 

c 5.600 3.832 2.874 1.821 460 306 5.600 3.832 2.874 1.821 460 306 
o 3.832 1.821 1.519 1.060 300 153 3.832 1.821 1.519 1.060 300 153 

~ 

alin. (3) In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă 
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul 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). 

alin. ( 4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin. (3 ), se folosesc sumele din 
tabelul prevăzut de H.G. nr. 956/2009, majorate cu 20°/o conform alin. (1) art. 287 din Legea 57112003 privind Codul 
Fiscal, şi anume: 

" IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN-
ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINTĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII , , 

Art. 258 alin. ( 4) 
- lei/ha -

Nr 

~ 
NIVELURILE APLICABILE NIVELURILE APLICABILE 

crt ÎN ANUL FISCAL 2012 ÎN ANUL FISCAL 2013 
a Zona A Zona 8 Zona C Zona D Zona A ZonaB ZonaC Zona O 

de folosinţă 
1. Teren arabil 28 21 19 15 28 21 19 15 
2. Păşune 21 19 15 13 21 19 15 13 
...., 
.:>. Fâneaţă 21 19 15 13 21 19 15 13 
4. Vie 48 36 28 19 48 36 28 19 
5. Livadă 55 48 36 28 55 48 36 28 
6. Pădure sau alt 

teren cu vegetaţie 28 21 19 15 28 21 19 15 
forestieră 

7. Teren cu ape 15 13 8 X 15 13 8 X 
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8. 
9. 

lb----

Drumuri şi căi ferate X X X X X X X 
Neproductiv X X X X X X X 

alin. (5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 
corespunzător prevăzut în următorul tabel: 

Rangul localitatii Coeficientul de corecţie 
o 8,00 
I 5,00 
II 4,00 
III 3,00 
IV 1' 1 o 
V 1,00 

X 
X 

alin. (5 1
) Ca excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoane 

juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de 
terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (3) - (5) numai dacă îndeplinesc, 
cumulativ, următoarele condiţii: 

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura; 
b) au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 

alin. (52
) În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ

teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform alin. (2). 

7 
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alin. (6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin 
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată in ha, cu suma corespunzătoare prevazută in următorul tabel, înmulţită cu 

ficientul de corectie coresounzător orevăzut la art. 251 alin. (5) 
' ' 1 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRA VILAN 
Art. 258 alin. (6) 

- lei/ha -
Nr Zona NIVELURILE APLICABILE NIVELURILE APLICABILE 
crt ÎN ANUL FISCAL 2012 " IN ANUL FISCAL 2013 

Categoria 
de folosinţă ZONA ZONA 

o 1 A B c D A B c D 
1. Teren cu constructii 27 24 22 19 27 24 22 19 
2. Teren arabil 43 41 39 36 43 41 39 36 
., 
.). Păşune 24 22 19 17 24 22 19 17 
4. Fâneaţă 24 22 19 17 24 22 19 17 
5. Vie pe rod, alta decât 48 46 43 41 48 46 43 41 

cea prevazută la nr. 
crt. 5.1 

5.1 Vie până la intrarea pe X X X X X X X X 
rod 

6. Livadă pe rod, alta 48 46 43 41 48 46 43 41 
decât cea prevăzută la 
nr. crt. 6.1 

6.1 Li vadă până la intrarea X X X X X X X X 
pe rod 

-- - --
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7. Pădure sau alt teren cu 14 12 10 7 14 12 10 7 
vegetaţie forestieră, cu 
excepţia celui prevăzut 
Ia nr. crt.7. 1 

7.1 Pădure în vârstă de X X X X X X X X 
până la 20 de ani şi 

pădure cu rol de 
protecţie 

8. Teren cu apă, a ltul 5 4 2 1 5 4 2 1 
decât cel cu amenajări 
piscicole 

8.1 Teren cu amenajări 29 27 24 22 29 27 24 22 
piscicole 

9. Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X 
l O. Teren neproductiv X X X X X X X X 

Art. 260, alin. (1) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele 
de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 

alin. (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an 
de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită 
prin hotarâre a consiliului local. 

Propus şi aprobat de Consiliul Local pentru anul2013: 10°/o. 

c) Impozitul pe mijloacele de transport 

Art. 261, alin. (2) Impoz itul prevăzut Ia alin. ( 1 ), denumit în continuare impozit pe mijloacele de 
transport, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul , sediul sau punctu l 
de 1 ucru, după caz. 

;fJ 
9 



Art. 263, alin. (2) 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 de cm3 sau 
fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Art. 263 alin. (2) - Mi.iloace de transport cu tracţiune mecanică 

VEHICULE INMA TRICULA TE 
NIVELURILE 
APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2013 
Mijloc de transport Suma, În lei, pentru fiecare 

grupă de 200 cm3 sau 
fracţiune din aceasta 

Tipuri de autovehicule 
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 8 
cm3 inclusiv 
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm-' şi 2000 cm-' inclusiv 18 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm-' şi 2600 cmj inclusiv 72 
4. Autoturisme cu capacitatea cil i ndrică între 260 1 cm3 şi 3000 cm-' inclusiv 144 
5. Autoturisme cu ca_pacitatea cilindrică de peste 3001 cm-' 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 

VEHICULE INREGISTRA TE (CU CAPACITATE CILINDRICA) 
Mjloc de transport NIVELURI APLICABILE PROPUS SI APROBAT 

IN ANUL 2013 2013 
------- ----
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Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm"' 2-4 lei/an 2 
Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm"' 4-6 lei/an 4 

VEHICULE INREGISTRA TE (FARA CAPACITATE CILINDRI CA) 
Mjloc de transport NIVELURI APLICABILE PROPUS SI APROBAT 

IN ANUL 2013 2013 
Vehicule înregistrate fara capacitate cilindrica evidentiata 50-150 lei/an 50 

--- -- -- - --

alin. (3) În cazul unui ataş, impozitul pe mijloacele de transport este de 50% din taxa 
pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective. 

Art. 263 alin. (4) 
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Impozitul 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
(în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie 
maximă admisă 

pneumatică sau echivalentele Alte sisteme de suspensie pentru axele 

recunoscute 
motoare 

1 două axe 

1 
Masa de cel puţin 12 tone, dar nu o 133 mai mică de 13 tone 

2 Masa de cel puţin 13 tone, dar nu 
133 367 mai mică de 14 tone 

3 
Masa de cel puţin 14 tone, dar nu 

367 517 mai mică de 15 tone 

4 Masa de cel puţin 15 tone, dar nu 
517 1169 mai mică de 18 tone 

5 Masa de cel putin 18 tone 51 7 1169 
-
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11 3 axe 

1 
Masa de cel puţin 15 tone, dar nu 

133 231 
mai mică de 17 tone 

2 
Masa de cel puţin 17 tone, dar nu 

231 474 
mai mică de 19 tone 

3 
Masa de cel puţin 19 tone, dar nu 

474 615 
mai mică de 21 tone 

4 
Masa de cel puţin 21 tone, dar nu 

615 947 
mai mică de 23 tone 

5 
Masa de cel puţin 23 tone, dar nu 

947 1472 mai mică de 25 tone 

6 
Masa de cel puţin 25 tone, dar nu 

947 1472 
mai mică de 26 tone 

7 Masa de cel putin 26 tone 947 1472 
III 4 axe 

1 
Masa de cel puţin 23 tone, dar nu 

615 623 mai mică de 25 tone 

2 
Masa de cel puţin 25 tone, dar nu 

623 973 mai mică de 27 tone 

3 Masa de cel puţin 27 tone, dar nu 
973 1545 mai mică de 29 tone 

4 
Masa de cel puţin 29 tone, dar nu 

1545 2291 mai m ică de 31 tone 

5 
Masa de cel puţin 31 tone, dar nu 

1545 2291 mai mică de 32 tone 
6 Masa de cel putin 32 tone 1545 2291 

Art. 263 alin. (5) 
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă 
autorizată egală sau mai mare de 12 tone 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată Impozitul 
maximă admisă (în lei/an) 
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Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie 
Alte sisteme de suspensie pentru axele 

pneumatică sau echivalentele 
motoare 

recunoscute 

1 2+1 axe 

1 
Masa de cel puţin 12 tone, dar nu o o 
mai mică de 14 tone 
Masa de cel puţin 14 tone, dar nu o o 2 
mai mică de 16 tone 

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

4 
Masa de cel puţin 18 tone, dar nu 

60 137 
mai mică de 20 tone 

5 
Masa de cel puţin 20 tone, dar nu 

137 320 
mai mică de 22 tone 

6 
Masa de cel puţin 22 tone, dar nu 

320 414 
mai mică de 23 tone 

7 
Masa de cel puţin 23 tone, dar nu 414 747 
mai mică de 25 tone 

8 
Masa de cel puţin 25 tone, dar nu 

747 1310 
mai mică de 28 tone 

9 Masa de cel putin 28 tone 747 1310 
11 2+2 axe 

1 
Masa de cel puţin 23 tone, dar nu 

128 299 mai mică de 25 tone 

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

3 
Masa de cel puţin 26 tone, dar nu 

491 721 mai mică de 28 tone 

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

5 
Masa de cel puţin 29 tone, dar nu 

871 1429 mai mică de 31 tone 
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6 
Masa de cel puţin 31 tone, dar nu 

1429 1984 
mai mică de 33 tone 

7 
Masa de cel puţin 33 tone, dar nu 

1984 3012 
mai mică de 36 tone 

8 
Masa de cel puţin 36 tone, dar nu 

1984 3012 
mai mică de 38 tone 

9 Masa de cel putin 38 tone 1984 30 12 
III 2+3 axe 

1 
Masa de cel puţin 36 tone, dar nu 

1579 2197 
mai mică de 38 tone 

2 
Masa de cel puţin 38 tone, dar nu 

2197 2986 
mai mică de 40 tone 

3 Masa de cel putin 40 tone 2197 2986 
IV 3+2 axe 

1 
Masa de cel puţin 36 tone, dar nu 

1395 1937 
mai mică de 38 tone 

2 
Masa de cel puţin 38 tone, dar nu 

1937 2679 
mai mică de 40 tone 

3 
Masa de cel puţin 40 tone, dar nu 

2679 3963 mai mică de 44 tone 
4 Masa de cel putin 44 tone 2679 3963 

V 3+3 axe 

1 
Masa de cel puţin 36 tone, dar nu 

794 960 mai mică de 38 tone 

2 
Masa de cel puţin 38 tone, dar nu 

960 1434 mai mică de 40 tone 

3 
Masa de cel puţin 40 tone, dar nu 

1434 2283 mai mică de 44 tone 
4 Masa de cel putin 44 tone 1434 2283 
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Art. 263 alin. (6) - Remorci, semiremorci sau rulote 
NIVELURILE NIVELURILE 

APLICABILE ÎN ANUL APLICABILE ÎN ANUL 
Masa totală maximă autorizată FISCAL 2012 FISCAL 2013 

Impozitul (lei) Impozitul (lei) 
a. Până la 1 tonă inclusiv 8 8 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 29 29 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 45 45 
d. Peste 5 tone 55 55 

Art. 263 alin. (7) - Mijloace de transport pe apă 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz 
18 18 

personal 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 48 48 
3. Bărci cu motor 181 181 
4. Nave de sport şi agrement 482 482 
5. Scutere de apă 181 181 
6. Remorchere şi împingătoare : X X 
a) până la 500 CP inclusiv 482 482 
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 783 783 
c) peste 2.000 CP şi până la 4 .000 CP inclusiv 1.205 1.205 
d) peste 4.000 CP 1.928 1.928 
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din 

157 157 acesta 
8. Geamuri, şlepuri si barje fluviale: X X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv 157 157 

1 L_ 
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b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 
241 241 

3.000 tone inclusiv 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 422 422 

-

art. 265, alin. (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la date le de 
31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 

alin. (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul 
an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% 
inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local. 

Propus şi aprobat de Consiliul Local pentru anul 2013: 10°/o. 

d) Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizatiilor 

Art. 267, alin. (1) - taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban: 

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, A VIZELOR ŞI A AUTORIZATIILOR 
Art. 267 alin. (1) - Taxa pentru eliberarea NIVELURILE NIVELURILE 
certificatului de urbanism în mediu urban APLICABILE ÎN ANUL APLICABILE ÎN ANUL 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism FISCAL 2012 FISCAL 2013 
Taxa (lei) Taxa (lei) 

a) Până la 150 m2 inclusiv 5 5 
b) Între 151 şi 250 m2 inclusi v 6 6 
c) Intre 251 şi 500 m2 inclusiv 8 8 
d) Între 501 şi 750 m2 inclusiv 10 10 
e) Intre 751 şi 1.000 m2 inclusiv 12 12 

12+ 0,0 1lei/ m2 12+ O,Ollei/ m2 

f) Peste 1.000 m2 ? 
pentru fiecare m2 care pentru fiecare m- care 

depăşeşte 1.000 m2 depăşeşte 1.000 m2 
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Art. 267 alin. ( 4) - Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 6 pentru fiecare m2 afectat 6 pentru fiecare m2 afectat 
de foraje sau excavări 

Art. 267 alin. (7) Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei de construire pentru 
chioşcuri, cabine, spaţii ' 6 pentru fiecare m2 de tonete, de 6 pentru fiecare m- de 
expunere, situate pe căile şi în spaţiile suprafaţă ocupată de suprafaţă ocupată de 
publice, precum şi pentru amplasarea construcţie construcţie 

corpurilor şi a panourilor de afişaj, a 
firmelor şi reclamelor 

Art. 267 alin. (11) Taxa pentru eliberarea unei 
autoriza ţii privind lucrările de 
racorduri şi branşamente la reţele 9 pentru fiecare racord 9 pentru fiecare racord 
publice de apă, canaliza re, gaze, 
termice, energie electrică, telefonie şi 

televiziune prin cablu 
Art. 267 alin. (12) Taxa pentru a viZarea 

certificatului de urbanism de către 

COmiSia de urbanism ŞI amenajarea 1 1 11 
' 

teritoriului, de către pnman sau de 
structurile de specialitate din cadrul 
consiliului judeţean 

Art. 267 alin. (13) Taxa pentru eliberarea 
certificatului de nomenclatură stradală 7 7 
şi adresă 

care urmează a fi folosită ca locuinţă 
construcţii. 

alin. (3) taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire 
sau anexă la locuintă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

17 

~--, /1 ·, 
/~ 

1 1 



alin. (5) taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de 
organizare de şantier în vederea realizarii unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 
3% din valoarea autorizată a lucrarilor de organizare de şantier. 

alin. (6) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi , 
căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. 

alin. (8) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă 

construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. 

alin. (9) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a 
unei construcţii este egală cu O, 1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe 
clădiri. 

alin. (10) taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei 
autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale . 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice şi a altor autorizaţii 
similare (lei/an): 

NIVELURILE NIVELURILE 
APLICABILE ÎN ANUL APLICABILE ÎN ANUL 

FISCAL 2012 FISCAL 2013 
Art. 268 alin . (1) In mediul urban 57 57 

Art. 268 alin. (2) - Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor 
sanitare de funcţionare 14 14 

Art. 268 alin. (3) - Taxa pentru eliberarea de copii 
heliografice de pe planuri cadastrale sau ?"" _ _, 23 
de pe alte asemenea planuri, deţinute de 
consiliile locale 

Art. 268 alin. (4) Taxa pentru eliberarea certificatului de 15 15 
producător 

-
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alin. (1 1
) autorizaţiile prevăzute la alin. ( l) se vizează anual, până la data de 31 

decembrie a anului în curs pentru anul următor. Taxa de viza reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzute la alin. ( l ). 
Art. 268, alin. (5) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 

desfăşurarea activitaţii de alimentaţie publică (CAEN 5530, 5540) este de : 
1. Persoană Fizică Autorizată (P.F.A.), Întreprinderi individuale (LI.), Întreprinderi Familiale (l.F.), Societate cu 

Răspundere Limitată (S.R.L.), Societate pe Acţiuni (S.A.), înfiinţate în cursul anului 2013, pentru anul2013: 100 lei; 
2. Persoană Fizică Autorizată (P.F.A.)/ Întreprindere Individuală (LI.): 250 lei; 
3. Întreprindere Familială (I.F.): 500 lei; 
4. Societate cu Răspundere Limitată (S.R.L.): 750 lei; 
5. Societate pe Acţiuni (S.A.): 2.000 lei. 

e) Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 
Art. 270, alin. ( 4) cota taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate este stabilită de 

consiliul local, pentru anul 2013, la nivelul de 3°/o din valoarea serviciului. 
alin. (6) taxa se virează în bugetul local, lunar, până la data de 1 O a lunii următoare 

celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate. 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
NIVELURILE NIVELURILE 

Art. 271 alin. (2)- Taxa pentru afişaj În scop de reclamă APLICABILE ÎN ANUL APLICABILE ÎN ANUL 

şi publicitate FISCAL 2012 FISCAL 2013 

-lei/m2 sau fracţiune de m2
- - lei/m2 sau fracţiune de m2 -

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana ?"' _ _, 23 
derulează o activitate economică 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj 17 17 
1 

pentru reclamă şi publicitate 

!P 
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alin. (5) se depune o declaraţie de către persoanele ce datorează taxa de afisaj până la 31 ianuarie sau la 
30 zile de la montare. 

Art. 274, alin. (2), lit. a)În cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, 

operetă, 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%; 

lit. b) in cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de 

impozit este egală cu 5%. 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

NIVELURILE NIVELURILE 

Art. 275 alin. (2) - Manifestarea artistică sau APLICABILE ÎN ANUL APLICABILE ÎN ANUL 

activitatea distractivă: FISCAL 2012 FISCAL 2013 

- lei/m2 - lei/m2 

a) în cazul videotecilor 1 1 

b) în cazul discoteci lor 2 2 

f) Taxa hotelieră 

Art. 279, alin. (2) - cota taxei hoteliere : 1% din valoarea totala a cazarii. 
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g) Alte taxe locale 

Art. 283, alin. (1) utilizarea temporară a locurilor publice: 

1. Taxă pentru parcarea ocazională a vehiculelor: 1,5 lei/oră/vehicul; 

2. Taxă pentru depozitare materiale: 1 leu/m2/zi - plata se face la data obţinerii autorizaţiei de construire; 

3. Taxă pentru realizarea de lucrări pe domeniul public: 1 leu/m2/zi- plata se face la data obţinerii 
autorizaţiei de construire (depozitarea se acceptă la cererea beneficiarului ); 

4. Taxa pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii: 1 leu/m2/zi şi se achită începând cu data 
autorizării în două rate egale la 15.03 si 15.09, inclusiv; 

5. Taxă eliberare acord functionare- 100 lei; , 

6. Taxă comerţ ambulant- 5 lei/zi; 

7. Taxă publicitate - 1 leu/zi; 

8. Taxă de utilizare a domeniului public pentru filmare: 

a) taxă pe locaţiile de până la 1.000 m2 pentru 

- zona intravilană a oraşului: - filme de scurt ş i lung metraj, videoclipuri- 500 lei /zi/ locaţie; 

- spoturi cu caracter publicitar - 600 lei/zi/ locatia; 

- zona extravilană a oraşului: - filme de scurt şi lung metraj - 250 lei/z i/locaţie; 

- spoturi cu caracter publicitar- 300 lei/zi /locaţia; 

b) pentru suprafeţele mai mari de 1.000 de m2
, se va calcula la fiecare solicitare de l.OOO m2, 

indiferent de fracţia solicitată (dintr-o mie) 50% din valoarea taxei stabilite pentru primii 1.000 m2
. 
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Nr. DENUMIREA TAXĂ TAXĂ 
crt. Lei /2012 Lei /2013 

A. TAXE FOLOSINTĂ TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC , 

1. Taxa pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule sau 
autovehicule: 

Până la 1 ,St-Iei/zi 10 10 
Până la Jt-lei/zi 1S 1S 
Până la St-Iei/zi 18 18 

2. Taxa pentru folosirea platourilor, meselor, tarabelor şi altor spaţii din ~ 3 .) 

pieţe, târguri şi oboare lei/mp/zi 
_., 
.) . Pentru vânzarea de animale sau păsari de fiecare animal sau pasăre: 

Bovine, bubaline şi porci peste 6 luni - lei/cap 7 7 

Porcine până la 6 luni, ovine, caprine - lei/cap 4 4 

Animale mici şi păsări cu excepţia celor de o zi - lei/cap 0,5 0,5 

Pui de o z i - lei/buc O, 12 O, 12 

Pentru vânzare cereale şi produse secundare (lei/ fiecare sac) 9 9 

4. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor rezultate din 2,4 2,4 
exercitarea unei activităţi autorizate pe cont propriu (lei/mp/zi) 

S. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor de ocazie de fiecare 2,4 2,4 
lei/mp/zi 

Pentru ocuparea locurilor şi platouri lor cu mijloace de transport expuse 
i 

spre vânzare: 
i --
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6. Biciclete cu motor, motorete, scutere, motociclete cu sau fără ataş - lei/buc 

Alte mijloace de transport cu tracţiune mecanică inclus iv remorci- de 4 4 
fiecare mijloc de transport 60 60 

7. Spaţii piaţă bazar- lei/mp/zi l ,2 1,2 

Pentru vânzarea de produse sau prestări de servicii diverse pentru l ,2 1,2 
persoanele care ocupă temporar locurile publice, altele decât cele 
prevăzute la punctele l -6 si 7a- lei/mp/zi 

8. Taxă cântare- lei/buc/zi "! 
.) 3 

9. Taxa boxă- lei/buc/lună 30 30 

l O. Folosirea boxelor şi vitrinelor frigorifice în hală: 

Porci în carcasă sau tranşati/cap 30 30 

Tineret bovin tranşat 120-150 kg/cap 30 30 

Ovine, caprine/cap 6 6 

Bovine peste 1511300 kg şi peste/cap 30 30 

Folosirea boxei pentru vânzare brânză, unt, smântână lei/zi 3+1 3+ 1 

de fiecare butoi de fiecare butoi 

Vânzare lapte lei/zi l ,8 1,8 

Vânzare peşte proaspăt sau congelat lei/m.p./zi "! 
.) 3 

Vânzare păsari tăiate - lei/zi 6 6 

Folosire frigidere- 24 ore 24 24 

ll. Taxa spaţii în hală - lei/mp/zi 4 4 
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12. Folosire halate- lei/buc/zi 3 3 

13. Vânzare produse din autovehicule- cu un trăgător- lei/zi 4,8 4,8 

- cu doi trăgători 7 7 

14. Taxa intrare în târg pentru vehicule sau autovehicule 

- Până la 1 ,St-lei/zi 10 10 

- Până la 3t-lei/zi 15 15 

- Până la St-Iei/zi 18 18 

Plata taxelor din tabelul de mai sus punctele 1- 14, se face zilnic pe baza de bilete valorice sau lunar (până 
la 15 ale lunii inclusiv pentru luna următoare), pe bază de abonament sau contract. 

alin. (1 - bis) taxa vizitare muzee, case memoriale, monumente istorice- 2,4 lei/pers. 

alin. (2) Taxa pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate 
obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala: 50 lei/an/echipament su utilaj . 

Pentru echipamentelelutilajele existente in patrimonial persoanelor fizice/juridice la data de 1 ianuarie, 
taxele locale datorate pentru intregul an fiscal se achita pana cel tarziu la data de 31 martie. Pentru echipamentele 
l utilajele dobandite dupa data de 1 ianuarie, taxa se datoreaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a 
dobandit echipamentul /utiajul, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anuluifiscal s i se achita in cel mult 30 de 
zile calendaristice de la data dobandirii. 

Pentru echipamentele/utilajele instrainate sau scoase din functiune, taxa se da la scadere incepand cu data 
de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs aceasta situatie, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul 
anului. Pentru echipamentele/utilajele dobandite sau instrainate in cursul anului, contribuabilii vor depune declaratia 
fis cala in termen de 30 de zile de la data dobandirii sau instrainarii. insotita de documente justificative. 
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Nedeclararea sau declararea peste termen a dobandirii sau instrainarii echipamentuluilutilajului 
constituie contraventie si se snctioneaza conform prevederilor Codului fis cal cu modificarile si completarile ulterioare. 

B. TAXE SPECIALE - CU REGULAMENT 1 

1 

1 TAXĂ CIMITIR ŞI CAPELĂ 2012 2013 

Taxă loc de înhumare pe perioadă de 7 ani 
200 200 

Taxă capelă 1-2 zile 
25 25 

Taxă întreţinere cimitir/an 
15 15 

1 

2 TAXĂ IZLAZ ŞI CULTURI AGRICOLE ' 

Pentru fiecare 1.000 mp. nearat 20 20 
i 

1 

Pentru fiecare 1.000 mp. arat 25 25 
1 

..., TAXĂ PENTRU REALIZAREA DE COPII DUPĂ DOCUMENTELE 
1 

.) 

DE INTERES PUBLIC 
pentru xeroxarea unei pagini A4- faţă 0,25 0,25 
pentru xeroxarea unei pagini A4 - faţă-verso 0,4 0,4 
pentru xeroxarea unei pagini A3 - faţă 0,5 0,5 
pentru xeroxarea unei pagini A3- faţă-verso 0,7 0,7 

4 TAXĂ PENTRU ELIBERARE SCHIŢĂ CADASTRALĂ ŞI PLAN 
23 23 

PARCELAR 
5 TAXĂ DE DIVORT 

' 500 500 

6 TAXA OFICIERE CASATORIE IN SPATIUL PUBLIC 

Pentru zilele lucratoare, in orele de program normal de lucru - -
Pentru oficierea casatoriei in sediul primariei la ora oficiala l 0.00 din 

50 50 z ilele de Sambata si Duminica sau zile declarate nelucratoare 
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Pentru oficierea casatoriei in sediul primariei, in zilele de Sambata sau 
Duminica ori in zilele declarate nelucratoare , dupa ora 11.00 ( 11.00- 100 100 
16.00) 
Pentru oficierea casatoriei in afara sediului 08.00- 11.00 

200 200 
serviciului public/primarie, indifferent de zi 

11.00- 16.00 400 400 

7 TAXA DE SALUBRITATE 

(pentru persoanele fizice/juridice, care nu au încheiate contracte de 
salubrizare cu operatorul serviciului public) 

Persoane fizice cu domiciliul in Buftea 5 lei/pers/luna 
- dar nu mai mult 

de 20 lei/ luna 
Persoane fizice care detin proprietate pe raza orasului Buftea 20 lei/gospodarie 

-
luna 

Persoane juridice - institutii publice - 50 lei/mc/ luna 

Persoane juridice - agenti economici - 53/mc/luna 
- --------
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Art. 286, alin. (6) Începând cu anul fiscal 2008, consiliul local poate acorda scutiri de 

la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorată de către persoanele juridice în condiţiile elaborarii unor 

scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională şi în condiţiile îndeplinirii dispoziţiilor prevăzute de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. Il 7/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 13 7/2007. 

Art. 286, alin. (8) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri 

sau o reducere a acestuia pe o perioadă de minimum 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului tiscal următor 

finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au 

executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit 

în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în 

certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 1812009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011. 

Art. 286, alin. (9) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe 

clădiri/taxei pe clădiri pe o perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor în 

care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 

153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. 
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SANCŢIUNI 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR APLICATE ÎN ANUL FISCAL 2013 PENTRU 
PERSOANELE FIZICE ŞI JURIDICE 

Nerespectarea prevederilor Legii 5 71/2003 privind Codul Fiscal atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau 
penală. 

Conform art. 294 alin. (2)- constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă: 

1) de la 60 lei la 240 lei- persoane fizice 
de la 240 lei la 960 lei- persoane juridice (a se vedea art. 294, alin. (6)) 

următoarele fapte: 
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254, alin. (5)- orice persoană care 

dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 zile de 
la data dobândirii, înstrăinării sau construirii. 

- persoană fizică- Il O lei 
-persoană juridică- 240 lei 

alin. (6) - orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire 
existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale în termen de 30 zile de la data la care s-au produs aceste modificări. 
- persoană fizică- Il O lei 
- persoană juridică- 240 lei 

art. 259 alin. (6) - orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind achiziţia 
terenului la compartimentul de specialitate al autoritaţii administraţiei publice locale în termen de 30 zile, inclusiv, 
care urmează după data achiziţiei. 

- persoană fizică- Il O lei 
- persoană juridică - 240 lei 
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alin. (7) - orice persoană care modifică folosinţa terenului are obligaţia de a depune o declaraţie privind 
modificarea folosinţei acestuia la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în 
termen de 30 zile, inclusiv, care urmează după data modificării folosinţei. 

- persoană fizică- 11 O lei 
- persoană juridică- 240 lei 

art. 264, alin. (4)- orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă domiciliul 
/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul 
de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul 
de lucru, în termen de 30 zile inclusiv de la modificarea survenită. 

- persoană fizică- 1 1 O lei 
- persoană juridică- 240 lei 

art. 267, alin. (14)- în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai tarziu de 15 zile 
de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie 
privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice 
locale. 

- persoană fizică- 1 1 O lei 
- persoană juridică- 240 lei 

art. 277 alin. (2)- orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la 
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată 
a impozitului pe spectaco le. 

- persoană fizică- 11 O lei 
- persoană juridică - 240 lei 

art. 281 alin. (2) - unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate 
al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plata a taxei hoteliere inclusiv. 

- persoană fizică- 1 l O lei 
- persoană juridică- 240 lei 

2) de la 240 lei la 600 lei- persoane fizice 
de la 960 lei la 2.400 lei - persoane juridice (a se vedea art. 294, alin. (6)) 
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b) nedepunerea declaraţiilor de impunere, art. 254, alin. (5) - orice persoană care dobândeşte sau construieşte o 
clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei 
publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 zile de la data dobândirii, înstrăinării 
sau construirii. 

- persoană fizică- 340 lei 
- persoană juridică- 1.360 lei 

alin. (6) - orice persoană care extinde, îmbunătăţeşte, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire 
existentă are obligaţia să depună o declaraţie în acest sens la compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale în termen de 30 zile de la data la care s-au produs aceste modificări. 
- persoană fizică- 340 lei 
- persoană juridică- 1.360 lei 

art. 259, alin. (6)- orice persoană care dobândeşte teren are obligaţia de a depune o declaraţie privind achiziţia 
terenului la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 zile, inclusiv, 
care urmează dupa data achiziţiei. 

- persoană fizică- 340 lei 
- persoană juridică- 1.3 60 lei 

alin. (7) - orice persoană care modifică folosinţa terenului are obligaţia de a depune o declaraţie privind 
modificarea folosinţei acestuia la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în 
termen de 30 zile, inclusiv, care urmează după data modificării folosinţei. 

- persoană fizică- 340 lei 
- persoană juridică- 1.360 lei 

art. 264, alin. (4)- orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă domiciliul 
/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul 
de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul 
de lucru, în termen de 30 zile inclusiv de la modificarea survenită. 

- persoană fizică- 340 lei 
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-persoană juridică- 1.360 lei 

art. 267, alin. (14)- în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai tarziu de 15 zile 
de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie 
privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice 
locale. 

- persoană fizică- 340 lei 
- persoană juridică- 1.360 lei 

art. 277, alin. (2)- orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la 
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată 
a impozitului pe spectacole. 

- persoană fizică- 340 lei 
- persoană juridică- 1.360 lei 

art. 281, alin. (2)- unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate 
al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv. 

- persoană fizică- 340 lei 
- persoană juridică - 1.3 60 lei 

c) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7)- înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute 
de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe 
fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde 
este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la 
data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin 
certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se 
înstrăinează clădiri cu încalcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. 

- persoană fizică- 340 lei 
- persoană juridică- 1.360 lei 
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art. 259, alin. (6 1
)- Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată 

până când titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu 
excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este 
amplasat terenul sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente 
până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se 
face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. 
Actele prin care se înstrăinează terenuri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. 

- persoană fizică - 340 lei 
- persoană juridică - 1.360 lei 

art. 264, alin. (5)- înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare din modalităţile prevazute de lege, nu poate 
fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice 
creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii 

administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente până la data de 
întâi a lunii urmatoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin 
certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin 
care se înstrainează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. 

• persoană fizică - 340 lei 
• persoană juridică - 1.360 lei 

3) Art. 294, alin. ( 4)- încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, 
după caz, a abonamentelor ş i a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie ş i se sancţionează cu amendă 
de: 

a) 280 lei la 1.360 lei- persoane fizice 
b) 1.120 lei la 5.440 lei - persoane juridice (a se vedea art. 294, al. (6)) 

Propus spre aprobare Consiliului Local: 
a) 1.130 lei- persoane fizice 
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b) 4.540 lei- persoane juridice 

4) În cazul taxei de utilizare a domeniului public pentru filmare, pentru nerespectarea suprafeţelor solicitate a 
locaţiei şi acordate prin documente autentice, amenda contravenţională va fi de: 

- 150- 300 lei persoane fizice 
- 300- 900 lei persoane juridice. 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către primar şi persoanele împuternicite 
compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale. 

Aceste limite sunt valabile pentru anul 2013, până la actualizarea lor prin Hotărâre a Guvernului. 
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Il. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare 

NIVELURILE 
Extras din norma juridică APLICABILE ÎN ANUL 

FISCAL 2013 
Taxa (lei) 

CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notar ii publici, precum şi 

pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 
1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi 
publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să 
certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri 2 
prin care se atestă un fapt sau o situaţie , cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă 
taxă extrajudiciară de timbru mai mare 
2. Eliberarea certificatului de producător Punct abrogat prin art. 80 

!it. j) din O .G. nr. 36/2002 
privind impozitele şi taxele 

locale 
3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: X 
- pentru animale sub 2 ani 2 
- pentru animale peste 2 ani 2 
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, 

X 
în bilete de proprietate: 

- pentru animale sub 2 ani 2 
- pentru animale peste 2 ani 4 
5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală 4 
6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite 

2 în justiţie 
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7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi sexului 13 
9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 
1 O. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă 

2 
întocmite de autorităţile străine 
11. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 

12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau 
2 

deteriorate 
CAP. 2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi inscrierea menţiunilor in acestea, precum şi 

pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit 
1. Acte de identitate: X 

a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea 
sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele 

4 
fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a 
reşedintei cetăţenilor români 

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei Abrogat prin O.U.G. nr. 
70/2009 

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără 
5 

cetăţenie 

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în Abrogat prin O. U.G. nr. 
locul celor pierdute, furate sau deteriorate 70/2009 
2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Abrogat prin O.U.G. nr. 

Registrul permanent de evidenţă a populaţiei 70/2009 
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare ') 

.) 

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 
2 

-------
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CAP. 3. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule in vederea obţinerii permiselor de conducere 
1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de X 

autovehicule: 
a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A, A 1, 

5 
8, 81 şi B+E 
b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A Abrogat prin O.U.G. nr. 

70/2009 
c) obţinerea permis ului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre Abrogat prin O.U.G. nr. 
categoriile sau subcategoriile 8 , B 1, B+E 70/2009 
d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile sau 

24 
subcategoriile C, Cl, Tr, D, Dl, C+E, D+E, C1 +E, D1+E, Tb şi Tv 
e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre Abrogat prin O.U.G. nr. 
categoriile sau subcategoriile C 1 +E, D 1 +E, C, D, Tb, Tv 70/2009 
f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E Abrogat prin O.U.G. nr. 

70/2009 
2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru 
categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 
ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi 72 
pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducatori de autovehicule, cu excepţia 
celor pentru categoriile B, 81, B+E 
3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru Abrogat prin O.U.G. nr. 

categoriile cuprinse în permisul anulat 70/2009 
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru 

Abrogat prin O.U.G. nr. 
obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere 

70/2009 

CAP. 4. Taxe de inmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de 
circulaţie pentru probe 

1 

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: l X 
1 
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a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg 
52 

inclusiv 
b) autovehicule ş i remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg şi Abrogat prin O.U.G. nr. 

3.500 kg inclusiv 70/2009 
c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 125 

2. Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor ş i remorcilor neînmatriculate 
8 

permanent sau temporar 
3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 357 

CAP. 41 Taxa pentrufurnizare date 
l. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice ş i juridice privi nd furnizarea unor date din 
Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum ş i din Registrul naţional de evidenţă a 
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al 4 
municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere Ş I certificatelor de 
inmatriculare 

CAP. 5 Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite in baza Legii fondului funciar nr. 
1811991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

l. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite în baza Legii 
fondului funciar nr. 18/ 1991, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, cu 13 
excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere 
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