
 

ANEXA   NR. 1  

 

 

 

 

„ 

 

 

 

TABLOUL 
cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor  si  taxelor locale,  alte taxe speciale,                                                                                       

precum  si  amenzile propuse pentru anul 2020 in limitele si in conditiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal –Titlul IX - Impozite si taxe locale 

 

 

CAPITOLUL II - IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

 

 

Art.457 alin (1) COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019 COTA PROPUSĂ PENTRU ANUL 2020 

0,08% 0,08% 

Art.457 alin (2) 

                        

 

Tipul  clădirii 

 

 

 

 

NIVELURILE PENTRU ANUL  2019 

Rata 

inflatiei 

NIVELURILE PENTRU ANUL 2020 

                   Valoarea  impozabilă 

-lei/m²- 

              Valoarea  impozabilă 

-lei/m²- 

 

Cu instalatii de apă, canalizare, electrice  si 

încălzire (conditii  cumulative) 

 

  

Fără  instalatii  

de apă, 

canalizare,elec

tricitate, sau  

încălzire 

 

 

 

Cu instalatii  de  

apă, canalizare, 

electrice  si 

încălzire 
(conditii  

cumulative) 

 

 

Fără  

instalatii  de 

apă, 

canalizare, 

electricitate, 

sau  încălzire 

 

1 2 3 4 5=2*4+2 6=3*4+3 

A. Clădiri cu cadre  din beton armat, sau cu 

pereti exteriori din cărămidă arsă sau din 

 

1013 

 

608 

  

1059 

 

636 



orice alte materiale rezultate în urma unui 

tratament termic si/sau chimic 

4,60% 

B. Clădiri cu peretii exteriori din lemn, din 

piatră naturală,  din cărămidă nearsă, din 

vălătuci sau  din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament  termic si/sau  

chimic 

 

304 

 

203 

4,60%  

318 

 

212 

C. Clădire – anexă cu cadre  din beton 

armat, sau  cu pereti exteriori din cărămidă-

arsă sau  din orice alte materiale rezultate în 

urma  unui tratament  termic si/sau chimic 

 

203 

 

177 

 

4,60%  

212 

 

185 

D. Clădire – anexă cu pereti exteriori din 

lemn, din piatră naturală, din cărămidă 

nearsă, din vălătuci sau din orice alte 

materiale  nesupuse  unui  tratament  termic 

si /sau chimic 

 

127 

 

76 

4,60%  

133 

 

        79 

E. În cazul contrib. care detine la aceeasi 

adresa  încăperi amplasate la subsol, 

demisol si/sau mansardă, utilizate ca 

locuintă, 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 

 75 % din suma 

care s-ar aplica 

clădirii 

75 % din 

suma care s-

ar aplica 

clădirii 

F. În cazul contrib. care detine la aceeasi 

adresă  încăperi amplasate la subsol, 

demisol si/sau mansardă, utilizate  în alte 

scopuri decât cel de locuintă, 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 

 50 % din suma 

care s-ar aplica 

clădirii 

50 % din 

suma care s-

ar aplica 

clădirii 

Art. 457 alin (6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate 

conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

Nr. Crt. 

 

Zona in cadrul 

localitatii 

Rangul localitatii 

0 I II III IV V 

1 A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 

2 B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 

3 C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95 

4 D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90 
 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU                

ANUL 2019 

COTA PROPUSĂ PENTRU ANUL  

2020 



Art. 458 alin. (1) 0,2% 0,2% 

Art. 460 alin. (1) 0,2% 0,2% 

Art. 460 alin. (2) 1% 1% 

Art. 460 alin. (3) 0,4% 0,4% 

Art. 460 alin. (8) 5% 5% 

Art. 462 alin. (2) 10% 10% 

 

CAPITOLUL III – IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TERENURI 

Art 465 alin. (2)                                                                                                                                                                lei/ha - 

 

 

Zona  în  cadrul localitătii 

 

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019 

Rata 

inflatiei 

 
NIVELURILE PENTRU ANUL 

2020 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe 

ranguri de localități 

Rang   III Rang   V  Rang   III Rang V 

A 5304 

 

                                     576 

 

4,60% 5548           602              

B  

3604 

 

433 

4,60%  

3770 

 

453 

C 

 
1712 288 4,60% 1791 301 

D 997 144 4,60% 1043 151 

 

Art. 465 alin (4)                                                                                                                                                                 lei/ha - 

 

Nr. 

Crt. 

 

Zona 

 

Categorie 

de folosintă 

 
NIVELURILE STABILITE DE  

CONSILIUL LOCAL  

PENTRU  ANUL  2019 

-lei/ha- Rata 

inflatiei 

 
NIVELURILE PROPUSE  

PENTRU  ANUL  2020 

-lei/ha- 

 

 Zona A 

 

Zona B 

 

 

 

Zona  C 

 

Zona  D 

 

Zona A 

 

Zona B 

 

Zona C 

 

Zona 

D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 4,60% 29 22 20 16 

2 Păsune 21 19 15 13 4,60% 22 20 16 14 



3 Fâneată 21 19 15 13 4,60% 22 20 16 14 

4 Vie 47 35 28 19 4,60% 49 37 29 20 

5 Livadă 54 47 35 28 4,60% 56 49 37 29 

6 Pădure  sau  alt teren cu 

vegetatie forestieră 

28 21 19 15 4,60% 29 22 20 16 

7 Teren  cu  ape 15 13 8 0 4,60% 16 14 8 0 

8 Drumuri  si  căi  ferate 0 0 0 0 4,60% 0 0 0 0 

9 Teren   neproductiv 0 0 0 0 4,60% 0 0 0 0 

Art. 465 alin. (5)                Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel: 

Nr. 

Crt. 

Rangul localității Coeficientul de corecție 

 

1 

0 8 

2 I 5 

3 II 4 

4 III 3 

5 IV     1,1 

6 V 1 

Art. 465 alin. (6) Ca excepţie de la prevederile alin. (3)-(5), 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/taxa pe teren se calculează conform 

prevederilor alin.   (7) numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:  

 a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 

 b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 

Art. 465 alin (7) 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

 

 Zona 

 

 

Categoria de folosintă 

 
NIVELURILE  PENTRU  ANUL  2019 

-lei/ha- 

 

 

Rata 

inflatiei 

 

 

 
NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 2020 

-lei/ha- 

 

Zona A 

 

Zona  B 

 

Zona  C 

 

Zona  D 
 

Zona A 

 

Zona B 

 

Zona C 

 

Zona D 

1 Teren cu constructii 31 28 26 26 4,60% 32 29 27 27 

2 Arabil 51 49 46 46 4,60% 53 51 48 48 

3 Păsune 28 26 22 22 4,60% 29 27 23 23 

4 Fâneată 28 26 22 22 4,60% 29 27 23 23 

5 Vie pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr. crt. 5.1 

51 54 51 51 4,60% 53 56 53 53 

5.1 Vie până la intrarea pe 

rod 

0 0 0 0 4,60% 0 0 0 0 



6 Livada pe rod, alta decât 

cea prevăzută la nr. crt. 

6.1 

57 54 51 51 4,60% 60 56 53 53 

6.1 Livadă până la intrarea 

pe rod 

0 0 0 0 4,60% 0 0 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu 

vegetatie  forestieră, cu 

exceptia celui prevăzut la        

nr. crt. 7.1 

 

16 

 

14 

 

12 

 

12 
4,60% 17 15 13 13 

7.1 Pădure în vârstă de până 

la 20 de ani si pădure cu 

rol de protectie 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
4,60% 0 0 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât 

cel cu amenajări piscicole 

          0 0 0 0 4,60%        0 0 0 0 

8.1 Teren cu amenajări 

piscicole 

34 31 28 28 4,60% 36 32 29 29 

9 Drumuri si căi ferate 0 0          0 0 4,60% 0 0 0 0 

10 Neproductiv 0 0 0 0 4,60% 0 0 0 0 

 

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 

corespunzătoare prevăzută in tabelul de mai sus, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6), după cum urmează : 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

Zona în cadrul localității Rangul localității 

0 I II III IV V 

1 A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 

2 B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 

3 C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95 

4 D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90 

 

Art. 467 alin. (2) 

        (bonificatie) 

 

 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PEENTRU ANUL 

2019 

COTA PROPUSA PENTRU ANUL 2020 

10% 10% 

 

CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE  MIJLOACELE DE TRANSPORT 

                                                                                                                                                                                 



Art. 470 alin. (2) 

 

   

Nr. 

Crt 

 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

 

 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2019 RATA 

INFLAT

IEI 

NIVELURILE PROPUSE PENTRU 

ANUL 2020 

Suma, în lei/an, pentru fiecare 

grupă de 200 cm³ sau fracțiune din 

aceasta 

lei/ 200 cm³ sau fracțiune din 

aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fractiune din aceasta) 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu 

capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cmc, inclusiv 

8 4,60% 8 

 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu 

capacitatea cilindrica de peste 1.600 cmc 

9 4,60% 9 

2. Autoturisme cu capacitatea  cilindrică  între 1.601 cm³ si 

2.000 cm³ 

18 4,60% 19 

3. Autoturisme cu capacitatea  cilindrică  între 2.001 cm³ si 

2.600 cm³ inclusiv 

73 4,60% 76 

4. Autoturisme cu capacitatea  cilindrică între 2.601 cm³ si 

3.000 cm³ inclusiv 

146 4,60% 153 

5. Autoturisme  cu capacitatea  cilindrică de peste 3.001 cm³ 294 4,60% 308 

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 4,60% 25 

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de 

până la 12 tone  nclusive, precum si autoturismele de teren  

din  productie internă 

30 4,60% 31 

8. Tractoare înmatriculate 18 4,60% 19 

II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019 

Rata  

inflatiei 

NIVELURILE PROPUSE PENTRU 

ANUL 2020 

1.     Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica  - lei/200 cm³ - *  - lei/200 cm³ - * 

1.1   Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica <4800 cmc 3 4,60% 3 

1.2   Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica >4800 cmc 5 4,60% 5 

2.     Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 100 lei/an 4,60% 105 lei/an 

 *grupa de 200 cm³ sau fracțiune din aceasta 

Art. 470 alin. (3)                                                             

(vehicule hibride) 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2019 

                        COTA PROPUSA PENTRU ANUL 2020 

100% 100% 

Art. 470 alin. (5)                                         

 

 

   

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2019 
 

 

 

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 

2020 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 



      Numărul  de axe si greutatea bruta 

incarcata maxima admisa 

Axe motor(oare) cu 

sistem de suspensie  

Alte  sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

Rata 

inflatiei 
 

Axe 

motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie  

   Alte  sisteme de                 

suspensie pentru                   

axele motoare 

I. două  axe      

 1. Masa  de cel putin 12 tone, dar  mai 

mica  de 13 tone 

0 144 4,60% 0 151 

 2. Masa  de cel putin 13 tone, dar  mai 

mica  de 14 tone  

144 400 4,60% 151 418 

 3. Masa  de cel putin  14 tone, dar  mai 

mica de 15 tone 

400 562 4,60% 418 588 

 4. Masa  de  cel putin  15 tone, dar  nu 

mai mult de 18 tone 

562 1273 4,60% 588 1332 

 5. Masa de cel putin 18 tone 562 1273 4,60% 588 1332 

II. trei axe      

 1. Masa  de cel putin  15 tone,  dar mai 

mica de 17 tone 

144 251 4,60% 151 263 

 2. Masa  de cel putin  17 tone, dar  mai 

mica de 19 tone 

251 516 4,60% 263 540 

 3. Masa  de cel putin  19 tone, dar  mai 

mica de 21 tone 

512 670 4,60% 536 701 

 4. Masa de cel  putin 21 tone, dar  mai 

mica de 23 tone 

670 1032 4,60% 701 1079 

 5. Masa de cel putin  23 tone, dar  mai 

mica de 25 tone 

1032 1604 4,60% 1079 1678 

 6. Masa de cel putin  25 tone, dar  mai 

mica  de 26 tone 

1032 1604 4,60% 1079 1678 

 7. Masa de cel putin 26 tone 1032 1604 4,60% 1079 1678 

III.      patru axe      

 1. Masa de cel putin  23 tone,  dar  mai 

mica de 25 tone 

670 679 4,60% 701 710 

 2. Masa de cel putin 25 tone,  dar  mai 

mica  de 27 tone 

679 1060 4,60% 710 1109 

 3. Masa de cel putin  27 tone ,dar  mai 

mica de 29 tone 

1060 1683 4,60% 1109 1760 

 4. Masa de cel putin  29 tone, dar  mai 

mica  de 31 tone 

1683 2496 4,60% 1760 2611 

 5. Masa de cel putin  31 tone, dar mai 1683 2496 4,60% 1760 2611 



mica de 32 de tone 

 6. Masa de cel putin 32 tone 1683 2496 4,60% 1760 2611 

   Art. 470 alin. (6)                        

 

 

 

Numărul  axelor  si greutatea bruta incarcata 

maxima admisa  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL  2019 

 

 

 

 

 

 

Rata  

inflatiei 
 

 

 

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL  

2020 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de  

suspensie pneumatică sau 

echivalentele recunoscute 

Alte 

sisteme de 

suspensie 

pentru 

axele 

motoare 

 

 

Ax(e) 

motor(oare) 

cu sistem de   

suspensie 

pneumatică 

sau  

echivalente 

recunoscute

, majorate 

 

Alte sisteme de 

suspensie pentru axele 

motoare, majorate 

 

1.  2+1 axe      

 1. Masa de cel putin   12 tone, dar  mai 

mica de 14 tone 

0 0 4,60% 0 0 

 2. Masa de cel putin  14 tone, dar   mai 

mica de 16 tone 

0 0 4,60% 0 0 

 3. Masa de cel putin  16 tone, dar  mai 

mica de 18 tone 

0 65 4,60% 0 68 

 4. Masa de  cel putin 18 tone, dar  mai 

mica de 20 tone 

65 149 4,60% 68 156 

 5. Masa de  cel putin  20 tone, dar  mai 

mica de 22 tone 

149 349 4,60% 156 365 

 6. Masa de  cel putin 22 tone, dar  mai 

mica  de 23 tone 

349 451 4,60% 365 472 

 7. Masa de  cel putin 23 tone, dar  mai 

mica de 25 tone 

451 813 4,60% 472 850 

 8. Masa de  cel putin 25 tone, dar  mai 

mica de 28 tone 

813 1426 4,60% 850 1492 

 9. Masa de cel putin 28 tone 813 1426 4,60% 850 1492 

II.    2+2 axe      

 1.Masa  de cel putin  23 tone, dar mai  

mica de 25 tone 

140 325 4,60% 146 340 

 2.Masa  de cel putin  25 tone, dar  mai  

mica de 26 tone 

325 535 4,60% 340 560 



 3.Masa  de cel putin  26 tone, dar  mai  

mica de 28 tone 

535 785 4,60% 560 821 

 4.Masa  de cel putin  28 tone, dar  mai  

mica de 29 tone 

785 948 4,60% 821 992 

 5. Masa de cel  putin 29 tone, dar  mai 

mica  de 31 tone 

948 1557 4,60% 992 1629 

 6. Masa  de cel putin 31 tone, dar   mai  

mica de 33 tone 

1557 2161 4,60% 1629 2260 

 7. Masa de cel  putin  33 tone, dar  mai  

mica de 36 tone 

2161 3281 4,60% 2260 3432 

 8. Masa  de cel putin 36 tone, dar   mai  

mica de 38 tone 

2161 3281 4,60% 2260 3432 

 9. Masa de cel putin 38 tone 2161 3281 4,60% 2260 3432 

III.  2+3 axe      

 1. Masa  de cel putin  36 tone, dar  mai  

mica  de 38  tone 

1720 2394 4,60% 1799 2504 

 2. Masa  de cel putin 38 tone,  dar  mai 

mica  de 40  tone 

2394 3253 4,60% 2504 3403 

 3. Masa  de cel putin 40 tone  2394 3253 4,60% 2504 3403 

IV. 3+2 axe      

 1. Masa  de cel putin  36 tone, dar  mai 

mica  de 38   tone 

1520 2110 4,60% 1590 2207 

 2. Masa  de cel putin   38 tone, dar  mai  

mica de 40 tone 

2110 2918 4,60% 2207 3052 

 3. Masa  de cel putin   40 tone, dar  mai  

mica de 44  tone 

2918 4317 4,60% 3052 4516 

 4. Masa  de cel putin  44 tone 2918 4317 4,60% 3052 4516 

V.       3+3 axe      

 1. Masa  de cel putin 36 tone, dar   mai 

mica  de 38 tone 

864 1045 4,60% 904 1093 

 2. Masa  de cel putin 38 tone, dar   mai 

mica  de 40 tone 

1045 1562 4,60% 1093 1634 

 3. Masa  de cel putin  40 tone, dar  mai 

mica  de 44 tone 

1562 2486 4,60% 1634 2600 

 4. Masa  de cel putin 44 tone. 1562 2486 4,60% 1634 2600 

Art. 470 alin (7) 



 

Masa totală maximă autorizată 

 

 

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2019 
 

Rata  

inflatiei 
 

 

NIVELURILE PROPUSE PENTRU ANUL 

2020 

Impozit-lei- Impozit-lei- 

a. Pana la 1 tonă, inclusiv 9 4,60% 9 

b. Peste 1 tonă, dar  nu mai mult de 3 tone 34 4,60% 36 

c. Peste 3 tone, dar  nu mai mult de 5 tone 53 4,60% 55 

d. Peste 5 tone 65 4,60% 68 

                                                                                                 Art. 470 alin. (8)     Mijloace de transport  pe apa 

1.Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit  

si uz personal 

21 4,60% 22 

2.Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 57 4,60% 60 

3.Bărci cu motor 213 4,60% 223 

4.Nave de sport si agrement 1134 4,60% 1186 

5.Scutere  de apă 213 4,60% 223 

6.Remorchere  si  împingătoare: X  X 

 a) pâna la 500 CP inclusiv 

 b) peste    500 CP  si până la 2.000 CP, inclusiv 

 c) peste  2.000 CP si până la 4.000 CP, inclusiv 

 d) peste  4.000 CP 

566 

921 

1416 

2266 

4,60% 592 

963 

1481 

2370 

7.Vapoare-pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune 

din acesta 

184 4,60% 192 

8.Ceamuri , slepuri si barje fluviale: X  X 

 a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, 

inclusiv 

 b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone 

si până la 3.000 tone, inclusiv 

 c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 

184 

284 

496 

4,60% 192 

297 

519 

Art. 472 alin. (2) 

 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 

 

 

COTA PROPUSĂ PENTRU ANUL 2020 

10% 10% 
 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU  ELIBERAREA  CERTIFICATELOR  DE URBANISM,                                                                                                                

A  AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALTOR AVIZE  SI  AUTORIZAȚII 

Art. 474  alin. (1)            



Taxa pentru  eliberarea certificatului de urbanism, în mediul  urban 

 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 

2019 

 

Rata  

inflatiei 

 

NIVELURILE PROPUSE PENTRU 

ANUL  2020 

Suprafata pentru care se obtine  certificatul de urbanism  – lei- 4,60% – lei- 

a) Până la 150 m² inclusiv 5 4,60% 5 

b) Între 151 si 250 m² inclusiv 6 4,60% 6 

c) Între 251 si 500 m² inclusiv 7 4,60% 7 

d) Între 501 si 750 m² inclusiv 9 4,60% 9 

e) Între 751 si 1.000 m² 12 4,60% 13 

f) Peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m² 

pentru fiecare m² 

care depăseste 1.000 m² 

4,60% 15 + 0,01 lei/m² 

pentru fiecare m² 

care depăseste 1.000 m² 

Art. 474 alin. (4)  

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

15 4,60% 16 

 

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 

lucrărilor de construcţii. 

Art. 474 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele memenţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea 

autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 

Art. 474 alin. (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului 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, aferentă părţii desfiinţate. 

Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau 

excavări 

8 lei/m² afectat 4,60% 8 lei/m² afectat 

Art. 474 alin. (14)   Taxa pentru eliberarea autorizarea amplasării de 

chioșcuri ,containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri și 

panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile  si în spatiile  publice 

8 lei/m² suprafață ocupată de 

construcție 

4,60% 8 lei/m² suprafață ocupată de 

construcție 

Art. 474 alin. (15)  Taxa pentru eliberarea unei  autorizatii  privind  

lucrările de  racorduri si bransamente  

12 pentru fiecare racord 4,60% 13 pentru fiecare racord 

Art. 474 alin. (16) Taxa pentru  eliberarea certificatului de 

nomenclatură stradală si adresă 

9 4,60% 9 

Art. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare  de 

functionare 

20 4,60% 21 

Art. 475 alin. (2) Taxel pentru eliberarea atestatului de producător, 

respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor 

61 4,60% 64 



din sectorul agricol 

Art. 475 alin. (3) 2019  2020 

a) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizatiei privind 

desfăsurarea unor activități pentru o suprafață de până la 500 m² 

inclusiv (pana la 4000 lei) 

-pentru structura de vanzare cu 

suprafata de pana la 10 m² 

inclusiv – 500 lei 

-pentru structura de vanzare cu 

suprafata cuprinsa intre 11m² si 

100m² inclusiv- 1000 lei 

-pentru structura de vanzare cu 

suprafata cuprinsa intre 101m² si 

200m² inclusiv- 1.500 lei 

-pentru structura de vanzare cu 

suprafata cuprinsa intre 201m² si 

400m² inclusiv- 2.000 lei 

- pentru structura de vanzare cu 

suprafata intre 401m² si 500 m² 

 -  3.000 lei 

4,6% -pentru structura de vanzare cu 

suprafata de pana la 10 m² inclusiv 

– 523 lei 

-pentru structura de vanzare cu 

suprafata cuprinsa intre 11m² si 

100m² inclusiv- 1046 lei 

-pentru structura de vanzare cu 

suprafata cuprinsa intre 101m² si 

200m² inclusiv- 1.569 lei 

-pentru structura de vanzare cu 

suprafata cuprinsa intre 201m² si 

400m² inclusiv- 2.092 lei 

- pentru structura de vanzare cu 

suprafata intre 401m² si 500 m² -  

3.138 lei 

b) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizatiei privind 

desfăsurarea unor activități pentru o suprafață mai mare de  500 m²        

(pana la 8000 lei)  

 

-pentru o suprafata mai mare de 

500 mp - 6000 lei  

 -pentru o suprafata mai mare de 500 

mp - 6276 lei 

 

 

CAPITOLUL VI  TAXA PENTRU  FOLOSIREA  MIJLOACELOR  DE  RECLAMĂ SI PUBLICITATE 

Art. 477 alin. (5) 

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 

Rata 

inflatiei 
COTA PROPUSĂ PENTRU ANUL 

2020 

3%  

4,60% 
3% 

 

Art. 478 alin. (2) Taxa pentru afisaj în scop de reclamă si 

publicitate 

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL  2019 Rata 

inflatiei 

NIVELURILE PENTRU ANUL  2020 

-lei/an/m²  sau  fractiune  de m²- -lei/an/m²  sau  fractiune  de m²- 

a) în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana 

derulează o activitate  economică 

30 lei 4,60% 31 lei 

b) în cazul  oricărui alt panou, afisaj sau structură de 

afisaj pentru reclamă si publicitate 

20 lei 4,60% 21 lei 



 

CAPITOLUL VII-IMPOZITUL  PE  SPECTACOLE 

 

Art. 481 alin. ( 2)  

Impozitul pe spectacole 

 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 
 

Rata 

inflatiei 

COTA PROPUSĂ PENTRU ANUL 

2020 

Cota de impozit la suma incasata 

-lei/m²- 

Cota de impozit la suma incasata 

-lei/m²- 

a) în cazul unui spectacol de teatru,de exemplu o piesă de 

teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă 

manifestare muzicală, prezentarea unui film la 

cinematograf, un spectacol de  circs au orice competitive 

sportive internă sau internațională 

 

 

2% 4,60% 

 

 

2% 

b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele 

enumerate la lit. a) 

                                  3% 
4,60% 

3% 

 

 

 

CAPITOLUL VIII - TAXE SPECIALE 

Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

Art. 484 

Taxe 

speciale 

 

 

NIVELURILE STABILITE 

DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 

2019 

-lei- 

Rata 

inflatiei 

 

 

 

NIVELURILE PROPUSE 

PENTRU ANUL  2020 

2020 

-lei- 

1. Taxa specială de salubrizare 

-Mediul urban 

-Mediul rural 

 

 

               8 lei/lună/pers. 

               8 lei/lună/pers. 

 

4,60% 

 

 

8 lei/lună/pers. 

8 lei/luna/pers. 

 

2. Taxa de intrare la ștrand Adulți 8 lei 

Copii peste 12 ani, elevi, 

student - 4 lei 

Copii până la 12 ani - 

gratis 

 

 

4,60% 

 

Adulți 8 lei 

Copii peste 12 ani, elevi, 

student -  4 lei 

Copii până la 12 ani - 

gratis 

 

3. Cheltuieli ocazionale cu efectuarea procedurii de executare silită 3 lei/exemplar 

7 lei/exemplar cu 

 3 lei/exemplar 

7 lei/exemplar cu 



confirmare de primire 4,60% 

 

confirmare de primire 

4. Serviciile de copiere pe suport de hârtie                 5 lei/pagină 4,60% 5 lei/pagină       

 

CAPITITOLUL IX - Alte taxe locale 

 

 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL  2019 

-lei- 

 
Rata 

inflatiei 

 

 

 
NIVELURILE PENTRU ANUL 2020 

lei 

Taxă numere înregistrare vehicule și autovehicule care nu 

sunt supuse înmatriculării 

  

a) căruță 50  4,60% 52 

b) tractor 100 4,60% 105 

c) combină 100 4,60% 105 

d) remorcă 100 4,60% 105 

e) moped 50 4,60% 52 

Art. 486 alin. (4) -Taxa pentru îndeplinirea procedurii de 

divorț pe cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin 

hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată 

depăși 50% din această valoare* 

 

507 

4,60%  

530 

Art. 486 alin. (5) -Taxa pentru eliberarea de copii 

heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri 

30 4,60% 31 

Art. 486 alin (1) si (2)   

1.Taxa pentru utilizarea locurilor publice 

1. pentru desfacerea  de  produse 

a) - în piata orasului, pentru ocupare permanentă  P.F./ 

P.J 

b) - ocupare ocazională P.F./ P.J 

c) - ocupare de loc în piată, în afara pietii, în alte  locuri  

d) - taxa  pentru cântar 

 

71/80 lei/luna 

3,50/4,50 lei/zi/m² 

 5 lei/zi/m² 

3 lei/zi 

4,60% 

 

74/84lei/luna 

4/5 lei/zi/m² 

 5 lei/zi/m² 

3 lei/zi 

2. Taxa zilnica pentru detinere a echipamentelor destinate in scopul obtinerii de venit   

-cărute 23 lei/an/utilaj 4,60% 24 lei/an/utilaj 

-plug arat 0,11 lei/zi/utilaj 4,60% 0,11 lei/zi/utilaj 

-semănătoare 0,12 lei/zi/utilaj 4,60% 0,12 lei/zi/utilaj 



-alte masini agricole 0,12 lei/zi/utilaj 4,60% 0,12 lei/zi/utilaj 

3. Taxa  anuală  pentru  vehicule lente (autocositoare, 

autoexcavator, autogreder, buldozer pe pneuri, 

compactor propulsat, freza autopropulsanta, tractor pe 

pneuri, macara mobila pe pneuri) 

 

41 lei/an 

4,60%  

43 lei/an 

4. Taxe sau tarife pentru folosirea temporară a terenurilor și spațiilor temporar disponibile aparținînd domeniului public al orașului Costești- 

Sala de clasa, sala de sport, teren de sport, cantina – activitățile se vor desfășura cu aprobarea Primarului 

-sala de clasă pentru desfășurarea altor activități, după 

programul școlar 

                     0,30 lei/ m²/oră 4,60% 0,31 lei/ m²/oră 

-sala de sport din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 1/Liceul 

Teoretic Costești 

51 lei/2 ore 4,60% 53 lei/2 ore 

-teren sintetic de sport in punctual stadion oraș Costești  51 lei/2 ore 4,60% 53 lei/2 ore 

 

Cantina 

-activități desfășurate de către terți cu ocazia unor 

evenimente 

0,40 lei/ m²/oră 4,60% 0,41 lei/ m²/oră 

 

Casa de cultură 

-activități desfășurate în sala Casei de cultură de către 

terți cu ocazia unor evenimente 

0,50 lei/ m²/oră 4,60% 0,52 lei/ m²/oră 

 

Primărie 

-activități desfășurate în Primăria orașului Costești de 

către terți cu ocazia unor evenimente 

0,30 lei/ m²/oră 4,60% 0,31 lei/ m²/oră 

 

Terenuri din locații publice pentru instalarea temporară – 6 luni, de construcții mobile (tonete, chioșcuri, rulote, etc.) și terase sezoniere, atât pentru 

personae fizice cât și juridice 

-Rangul 3 –  închiriere teren zona A 10 lei/ m²/lună 4,60% 10 lei/ m²/lună 

-   închiriere teren zona B         8  lei/ m²/lună 4,60%            8 lei/ m²/lună 

–  închiriere teren zona C        6 lei/ m²/lună 4,60%             6 lei/ m²/lună 

–  închiriere teren zona D          4 lei/ m²/lună 4,60%             4 lei/ m²/lună 

-Rangul 5 –  închiriere teren zona A           4 lei/ m²/lună 4,60%             4 lei/ m²/lună 

–  închiriere teren zona B            4 lei/ m²/lună 4,60%              4 lei/ m²/lună 



–  închiriere teren zona C           4 lei/ m²/lună 4,60%               4 lei/ m²/lună 

5. Taxă închiriere utilaj - buldoexcavator din dotarea 

Primăriei orașului Costești 

101 lei/oră 4,60% 106 lei/oră 

6. Taxă închiriere utilaj - tractor din dotarea Primăriei 

orașului Costești 

         71 lei/oră 4,60% 74 lei/oră 

7. Taxa pentru intocmirea dosarelor de publicatie vanzare 

a terenurilor arabile extravilane conform dispozitiilor 

Legii 17/2014  

 

- 

 

 

 

         105 lei/dosar 

 

CAPITOLUL X - ALTE DISPOZIȚII COMUNE 

 COTELE STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 

COTELE PROPUSE PENTRU ANUL 2020 

Art. 489. alin . (2) 

Cotele adiționale…nu pot fi mai mari de 50% față de 

nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu 

 

0% 

 

0% 

 NOTĂ: Cotele adiționale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor locale datorate, fie că nivelurile 

respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale 

Art. 489. Alin. (4)                                     0% 0% 

 

CAPITOLUL  XI - SANCTIUNI 

 

 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

 

 

Art. 493  

(3) Contraventia  prevăzută  la  alin. (2) 

 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL  

2019 

-lei- 

 

Rata 

inflatiei 

NIVELURILE PENTRU ANUL  2020 

-lei- 

lit.a) se sanctionează  cu amendă 100 4,60% 105 

lit. b) se sancționează cu amendă 300 ,60% 314 

(4) Încalcarea normelor tehnice privind tiparirea, 

înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea,  dupa  caz, 

a abonamentelor si  a biletelor de  intrare la spectacole 

constituie  contraventie  si  se  sanctionează cu amendă 

325 lei la 1.578 lei. 

 
4,60% 

340 lei la 1.651 lei. 

 



(41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de 

natura celor prevăzute la art. 494 alin (12) în termen de cel 

15 zile lucrătoare de la data solicitării constituie 

contravenție și se sancționează cu amendă 

500 - 2500 4,60% 523 - 2615 

 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE  

 

(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300% 

 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se 

sancțiomează cu amendă 
280 - 1116 4,60% 293 - 1167 

 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se 

sancțiomează cu amendă 

1116 - 2784 4,60% 1167 - 2912 

 Încalcarea normelor tehnice privind tiparirea, 

înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea,  dupa  

caz, a abonamentelor si  a biletelor de  intrare la 

spectacole constituie  contraventie  si  se  sanctionează 

cu amendă 

 

 

1300 - 6312 

 

4,60% 

 

1360 - 6602 

 

 

 

FACILITĂȚI  FISCALE - SCUTIRI 

Art. 456  Scutiri – VETERANI DE RĂZBOI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(1) Nu se datorează impozit/taxa pe clădiri pentru :  

           r) Clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor 

de război 

Art. 464  Scutiri  

(1) Nu se datorează impozit/taxa pe teren pentru: 

           r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale  veteranilor 

de război 

Art. 469  Scutiri  

(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru : 

a) Mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite 

ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului 

DEPORTAȚI, DEȚINUȚI POLITICI, PARTICIPANȚI  LA REVOLUȚIA DIN 1989, MILITARI, VETERANI, URMAȘII EROILOR MARTIRI – 

Decretul lege nr. 118/1990 republicat, 

Art. 456 – Scutiri 

(1) Nu se datorează impozit/taxa  pe clădiri pentru :  



        s) Clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 și art. 5 din Decretul – lege nr. 118/1990 

republicat 

      (2) j) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din 

Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art. 464 - Scutiri 

(1) Nu se datorează impozit/taxa  pe teren pentru: 

        s) Terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul – lege nr. 

118/1990 republicat 

    u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

     (2) h) terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 

alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art. 469 - Scutiri 

(1) Nu se datorează impozit  pe mijloace de transport pentru: 

       c) Mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul – lege nr. 118/1990 republicat 

      d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

PERSOANE CU HANDICAP GRAV SAU ACCENTUAT 

Art. 456- Scutiri 

(1) Nu se datorează impozit/taxa  pe clădiri pentru: 

    t) Clădirea folosită ca domiciliu aflat aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor 

încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și în întreținere persoane cu 

handicap, grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate 

Art. 464- Scutiri 

(1) Nu se datorează impozit/taxa  pe teren pentru: 

   t) Terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor 

încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și în întreținere persoane cu 

handicap, grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate 

Art. 469 - Scutiri 

(1) Nu se datorează impozit  pe mijloace de transport pentru: 

   b) Mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul 

I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și în întreținere persoane cu handicap, grav sau 

accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport la alegerea contribuabilului 

ALTE SCUTIRI 

Art. 456- Scutiri 

(1) Nu se datorează impozit/taxĂ  pe clădiri pentru: 

a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru 

activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public; 



b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu 

finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 

c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta 

instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

           d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial, asociaţiilor religioase şi                                                      

componentelor locale ale acestora, precum şi casele parohiale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; 

           e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii; 

            f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori 

acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, 

servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi 

funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

           g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului 

Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

           h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; 

           i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea 

legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

           j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de 

intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente 

canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

           k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru 

exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice; 

            l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 

            m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor 

care sunt folosite pentru activităţi economice; 

            n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

            o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi 

conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice; 

p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c)-e) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi 

acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

            q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu 

excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

            u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, 

precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia 

încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 

            v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate 

funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale; 



            w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie. 

             x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, 

care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. 
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                                                                                                                                                                                                  Insp. POPESCU GHEORGHE 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                  Insp. BULIGĂ IULIANA MARI 

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                  Insp. MARIN ADRIANA 
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