
ANEXĂ

T A B L O U L

cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe asimilate acestora, 

precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010

I. Codul fiscal — titlul IX „Impozite și taxe locale”

Valorile impozabile prevăzute la art. 251 alin. (3), impozitele și taxele locale care constau într-o anumită sumă în

lei și care se indexează/ajustează anual, în condițiile art. 292, și, respectiv, art. 295 alin. (12), precum și amenzile care se

actualizează potrivit art. 294 alin. (7)

CAPITOLUL II

Impozitul și taxa pe clădiri

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Art. 251 alin. (3)

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă    

— lei/m

2

—

Cu instalații de apă, canalizare,

electrice și încălzire (condiții

cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare,

electrice sau încălzire

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din

cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma

unui tratament termic și/sau chimic

806 478

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din

cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale

nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

219 137

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți

exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate

în urma unui tratament termic și/sau chimic

137 123

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră

naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte

materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

82 54

E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă

încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la mansardă,

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

F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă

încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau la mansardă,

utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre

tipurile de clădiri prevăzute la lit. A—D

50% din suma care s-ar aplica

clădirii

50% din suma care s-ar aplica

clădirii

CAPITOLUL III

Impozitul și taxa pe teren

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcții

Art. 258 alin. (2)

Zona în cadrul localității

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități    

— lei/ha —

0 I II III IV V

A 8.921 7.408 6.508 5.640 766 613

B 7.408 5.600 4.540 3.832 613 460

C 5.600 3.832 2.874 1.821 460 306

D 3.832 1.821 1.519 1.060 300 153



Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan    

— orice altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții —    

Art. 258 alin. (4) 

— lei/ha —

Nr. 

crt.

Zona    

Categoria de folosință

A B C D

1. Teren arabil 24 18 16 13

2. Pășune 18 16 13 11

3. Fâneață 18 16 13 11

4. Vie 40 30 24 16

5. Livadă 46 40 30 24

6. Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 24 18 16 13

7. Teren cu ape 13 11 7 x

8. Drumuri și căi ferate x x x x

9. Teren neproductiv x x x x

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan    

Art. 258 alin. (6)

— lei/ha —

Nr. 

crt.

Zona    

Categoria de folosință

A B C D

1. Teren cu construcții 27 24 22 19

2. Teren arabil 43 41 39 36

3. Pășune 24 22 19 17

4. Fâneață 24 22 19 17

5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 46 43 41

5.1. Vie până la intrarea pe rod x x x x

6.

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută 

la nr. crt. 6.1

48 46 43 41

6.1. Livadă până la intrarea pe rod x x x x

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu

excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

14 12 10 7

7.1.

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu

rol de protecție

x x x x

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

8.1. Teren cu amenajări piscicole 29 27 24 22

9. Drumuri și căi ferate x x x x

10. Teren neproductiv x x x x



1)

Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Națională de Prognoză.

Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă

pentru utilizarea anumitor infrastructuri, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luându-se în considerare rata de schimb între euro și leu în

vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

CAPITOLUL IV

Impozitul pe mijloacele de transport

Art. 263 alin. (2)

Nr. 

crt.

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

— lei/200 cm

3

sau fracțiune din

aceasta —

1. Motorete, scutere, motociclete și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm

3

inclusiv 8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm

3

și 2.000 cm

3

inclusiv 18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm

3

și 2.600 cm

3

inclusiv 36

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm

3

și 3.000 cm

3

inclusiv 72

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm

3

145

6. Autobuze, autocare, microbuze 24

7. Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 30

8. Tractoare înmatriculate 18

Art. 263 alin. (4)    

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

1)

Numărul axelor 

și masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, 

pentru vehiculele angajate

exclusiv în operațiunile 

de transport intern

Impozitul, în lei, 

pentru vehiculele angajate 

în operațiunile de transport

intern și internațional

Vehicule 

cu sistem 

de suspensie

pneumatică 

sau un

echivalent

recunoscut

Vehicule 

cu alt sistem 

de suspensie

Vehicule 

cu sistem 

de suspensie

pneumatică 

sau un

echivalent

recunoscut

Vehicule 

cu alt sistem 

de suspensie

I. Vehicule cu două axe

1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone 0 102 0 127

2. Masa nu mai puțin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone 102 282 127 352

3. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone 282 396 352 495

4. Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone 396 897 495 1.121

II. Vehicule cu 3 axe

1. Masa nu mai puțin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone 102 177 127 221

2. Masa nu mai puțin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone 177 364 221 454

3. Masa nu mai puțin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone 364 472 454 589

4. Masa nu mai puțin de 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone 472 727 589 908

5. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 727 1.129 908 1.412

6. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 727 1.129 908 1.412

III. Vehicule cu 4 axe

1. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 472 478 589 598

2. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone 478 747 598 933

3. Masa nu mai puțin de 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone 747 1.185 933 1.481

4. Masa nu mai puțin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 1.185 1.758 1.481 2.197

5. Masa nu mai puțin de 31 tone, dar nu mai mult de 32 tone 1.185 1.758 1.481 2.197



Art. 263 alin. (5)    

Combinații de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă

autorizată egală sau mai mare de 12 tone

2)

Numărul axelor 

și masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, 

pentru vehiculele angajate

exclusiv în operațiunile 

de transport intern

Impozitul, în lei, 

pentru vehiculele angajate 

în operațiunile de transport

intern și internațional

Vehicule 

cu sistem 

de suspensie

pneumatică 

sau un

echivalent

recunoscut

Vehicule 

cu alt sistem 

de suspensie

Vehicule 

cu sistem 

de suspensie

pneumatică 

sau un

echivalent

recunoscut

Vehicule 

cu alt sistem 

de suspensie

I. Vehicule cu 2+1 axe

1. Masa nu mai puțin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone 0 0 0 0

2. Masa nu mai puțin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone 0 0 0 0

3. Masa nu mai puțin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 0 46 0 58

4. Masa nu mai puțin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone 46 105 58 131

5. Masa nu mai puțin de 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone 105 246 131 307

6. Masa nu mai puțin de 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone 246 318 307 397

7. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 318 573 397 716

8. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 28 tone 573 1.005 716 1.256

II. Vehicule cu 2+2 axe

1. Masa nu mai puțin de 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone 99 230 123 287

2. Masa nu mai puțin de 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone 230 377 287 471

3. Masa nu mai puțin de 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone 377 553 471 692

4. Masa nu mai puțin de 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone 553 668 692 835

5. Masa nu mai puțin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 668 1.097 835 1.371

6. Masa nu mai puțin de 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone 1.097 1.522 1.371 1.902

7. Masa nu mai puțin de 33 tone, dar nu mai mult de 36 tone 1.522 2.311 1.902 2.888

8. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.522 2.311 1.902 2.888

III. Vehicule cu 2+3 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.211 1.686 1.514 2.107

2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 1.686 2.291 2.107 2.863

IV. Vehicule cu 3+2 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1.070 1.486 1.338 1.857

2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 1.486 2.055 1.857 2.569

3. Masa nu mai puțin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone 2.055 3.040 2.569 3.800

V. Vehicule cu 3+3 axe

1. Masa nu mai puțin de 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 609 737 761 921

2. Masa nu mai puțin de 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone 737 1.100 921 1.375

3. Masa nu mai puțin de 40 tone, dar nu mai mult de 44 tone 1.100 1.751 1.375 2.189

2)

Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia Națională de Prognoză.

Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi aplicate în anul 2010 luându-se în considerare rata de schimb între

euro și leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.



Art. 263 alin. (6)

Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată

Impozit    

— lei —

a) Până la 1 tonă inclusiv 8

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

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

d) Peste 5 tone 55

Art. 263 alin. (7)     

Mijloace de transport pe apă

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

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 48

3. Bărci cu motor 181

4. Nave de sport și agrement*) Între 0 și 964

5. Scutere de apă 181

6. Remorchere și împingătoare: x

a) până la 500 CP inclusiv 482

b) peste 500 CP și până la 2.000 CP inclusiv 783

c) peste 2.000 CP și până la 4.000 CP inclusiv 1.205

d) peste 4.000 CP 1.928

7. Vapoare — pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune din acesta 157

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: x

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv 157

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone și până la 3.000 de tone inclusiv 241

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

CAPITOLUL V

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor

Art. 267 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban

— lei —

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

a) până la 150 m

2

inclusiv 4—5

b) între 151 și 250 m

2

inclusiv 5—6

c) între 251 și 500 m

2

inclusiv 6—8

d) între 501 și 750 m

2

inclusiv 8—10

e) între 751 și 1.000 m

2

inclusiv 10—12

f) peste 1.000 m

2

12 + 0,01 lei/m

2

pentru fiecare m

2

care depășește 1.000 m

2

Art. 267 alin. (4)

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

Între 0 și 7 lei inclusiv 

pentru fiecare m

2

afectat

Art. 267 alin. (7)

Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spații de

expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea corpurilor și

a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor

Între 0 și 7 lei inclusiv 

pentru fiecare m

2

de suprafață

ocupată de construcție

Art. 267 alin. (11)

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la

rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune

prin cablu

Între 0 și 11 lei inclusiv 

pentru fiecare racord



Art. 267 alin. (12)

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea

teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean

Între 0 și 13 lei inclusiv

Art. 267 alin. (13)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

Între 0 și 8 lei inclusiv

Art. 268 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea unei autorizații pentru desfășurarea unei

activități economice

1. în mediul rural Între 0 și 13 lei inclusiv

2. în mediul urban Între 0 și 69 lei inclusiv

Art. 268 alin. (2)

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare

Între 0 și 17 lei inclusiv

Art. 268 alin. (3)

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte

asemenea planuri, deținute de consiliile locale

Între 0 și 28 lei inclusiv 

pentru fiecare m

2

sau fracțiune de m

2

Art. 268 alin. (4)

Taxa pentru eliberarea certificatului de producător

Între 0 și 69 lei inclusiv

Art. 268 alin. (5)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de

alimentație publică

Între 0 și 3.615 lei inclusiv

CAPITOLUL VI 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate

Art. 271 alin. (2)

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate: — lei/m

2

sau fracțiune de m

2

—

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate

economică

Între 0 și 28 inclusiv

b) în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și

publicitate

Între 0 și 20 inclusiv

CAPITOLUL VII 

Impozitul pe spectacole

Art. 275 alin. (2)

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă: — lei/m

2

—

a) în cazul videotecilor Între 0 și 2 inclusiv

b) în cazul discotecilor Între 0 și 3 inclusiv

CAPITOLUL XIII 

Sancțiuni

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice

Art. 294 alin. (3)

Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la

lit. b)—d), cu amendă de la 240 lei la 600 lei

Art. 294 alin. (4)

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz,

a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă

de la 280 lei la 1.360 lei.

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice

Art. 294 alin. (6)

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4)

se majorează cu 300%, respectiv:    

— contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cele de

la lit. b)— d), cu amendă de la 960 lei la 2400 lei.    

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, după caz,

a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă

de la 1.100 lei la 5.450 lei.


