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                   R O M A N I A                                                                                                               Anexa nr.1  

         Judetul Bistrita – Nasaud                                                                                                  
                        URIU  

T A B L O U L  
 

cuprinzind valorile impozabile impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora,precum si amenzile  

care se indexeaza anual prin hotarare a Guvernului. 
Impozite si taxe locale  

 
  1. COTELE DE IMPOZITARE LA CLADIRI SE STABILESC ASTFEL :  

 

Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice: 
 

Valorile impozabile se determina prin inmultirea  suprafetei construite desfăşurate a acesteia exprimată în lei/m2, cu valoarea impozabilă 
din tabelul alăturat. 

 

Nr 

crt 

Felul cladirilor si  al altor constructii  Valoarea impozabila lei/mp  

Cu  instalații de apa, canalizare , 

electrica , încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apa, canalizare , 

electrica , încălzire . 

 Cladiri  2022 2022 

A.  Cu pereti sau cadre din beton armat , din caramida arsa , piatra 
naturala  sau alte materiale asemanatoare  

1026 616 

B.  cu pereti din lemn , caramida nearsa , valatuci, paianta  si alte 

materiale asemanatoare  
308 205 

c. Cladire – anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din 

caramida nearsa sau orice alte materiale rezultate in urma unui 
tratament termic/sau chimic  

205 180 

D. Cladire – anexa cu pereti exteriori din lemn , piatra naturala , din 

caramida nearsa , din valatuci sau orice alte materiale nesupuse  
tratament termic şi/sau chimic  

128 77 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi 

amplasate la subsol,demisol,şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă , 
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 deţine la aceeaşi adresă încăperi 

amplasate la subsol , la demisol, şi/saumansardă , utilizate în alte 
scopuri decât cel de locuinţă , în oricare dintre tipurile de clădiri 

prevăzute la lit. „ A-D” 

50% din suma care s-araplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii 
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  Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice,se calculează prin aplicarea cotei de 0,1 % asupra valorii impozabile a clădirii,determinată 
potrivit tabelului de mai sus.  

Petru determinarea suprafetei construite desfasurate, in cazul cladirilor care nu pot fi efectiv nasurate pe conturul exterior, asupra suprafetei 
utile se aplica coeficientul de transformare de 1,40. 

Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter 
sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic se reduce cu 50% începând cu anul fiscal următor celui în care îndeplineşte 
condiţia.   

 Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează prin înmultirea valorii determinate mai sus cu coeficientul de corecţie este pentru rangul IV , Uriu  -
1,10 iar pentru rangul V – 1,05 : Cristestii Ciceului, Ilisua şi Hasmasu Ciceului  
 Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate clădirile, după cum urmează: 
-cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 
-cu 30% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 
-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; 
 Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice,se calculează prin aplicarea cotei de 0,1 % asupra valorii impozabile a clădirii,determinată potrivit 
tabelului de mai sus. 
 În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor 
valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

 

    Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice: 
 
         Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,5% asupra 
valorii care poate fi: 
    a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal 

local până la primul termen de plată din anul de referinţă; 

    b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 
    c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă. 
     - Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
     - În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra 
valorii impozabile determinate conform art. 457 cod fiscal. 
 Art.459- Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice: 
    -În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru 
suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458-cod 
fiscal. 
    - În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nici o activitate economică, impozitul se calculează 
conform art. 457-cod fiscal. 



 Pagina 3 din 15 

    - Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli: 
      a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nici o activitate economică, impozitul se calculează 
conform art. 457-cod fiscal; 
    b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt 
înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458-cod fiscal. 
 Art. 460-  Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice: 
    1) - Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea 
cotei de  0,1% asupra valorii impozabile a clădirii. 
   2) - Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 
cote cuprinse între 0,5 %, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii. 
   3) - Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
   4)- În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru 
suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3). 
   5) - Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 
decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi: 
    a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 
    b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în 
vigoare la data evaluării; 
    c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior; 
    d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 
    e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un 
evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
    f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, 
locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz. 
    6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în 
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. 
    7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a 
procedurii falimentului. 
    8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei 
pe clădiri este 5%. 
    9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de 
referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii. 
 Impozitul pe clădiri se stabileşte pe baza declaraţiei de impunere, depuse de către contribuabili în condiţiile Legii nr.227/2015 şi este datorat pe 
întregul an fiscal. 
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2. IMPOZIT PE TERENURI  

 
 

 
2.1 Impozitul pe terenuri situate in intravilan  - terenuri cu constructii : 

Art.465, alin.(2) 

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul 
înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii , impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

 

Localitatea  Rangul localitatii  Zona localitatii  Lei/ha = 2022 

Uriu  IV  A 912 

Cristestii-Ciceului , Ilisua ,Hăşmaşu 

Ciceului 

V  A 729 

 

       2.2  Impozitul pe terenuri situate in  intravilanul localitatilor –orice alta categorie de folosinta decit cea de terenuri pentru constructii: 
Art.465, alin.(4) 

 

 

Nr 

crt 

Categoria de folosinta  Zona A : Uriu , Cristestii-Ciceului 

Hăşmaşu Ciceului, Ilisua ;  lei/ha 

1. Arabil  29 

2. Pasuni 22 

3. Fanete 22 

4. Vii 47 

5. Livezi 54 

6. Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera 29 

7. Terenuri cu ape  15 

9. Drumuri si cai ferate X  

10. Terenuri neproductive  X  

 

Sumele mai sus se înmulţesc cu suprafaţa terenului exprimată în ha şi următorul coeficient de corecţie-pentru rangul IV -1,10- Uriu şi rangul V- 
1,00- Cristestii Ciceului, Ilisua, Hasmasu Ciceului. 
  
 Excepţia, conform art.465 alin.(6)-Cod fiscal, de la regula de mai sus o constituie persoanele juridice care 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). 
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         2.3 Taxa pe terenurile amplasate in extravilan : Art.465, alin.(7) 
 

Nr 

crt 

Categoria de folosinţă  Zona A: Uriu , Cristeştii-Ciceului ,  

Ilişua ,Hăsmaşu - Ciceului ; lei/ha  

1. Teren cu construcţii  32 

2. Arabil 51 

3. Păşune  29 

4. Fâneaţă  29 

5. Vie pe rod , alta decât cea prevăzuită la 5.1 56 

5.1. Vie până la intrarea pe rod X  

6. Livadă pe rod , alta decât cea prevăzută la 6.1. 57 

6.1. Livadă până la intrarea pe rod  X  

7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră , cu 

excepţia celui prevăzut la 7.1. 

16 

7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol 
de protecţie 

X 

8. Teren cu apă , altul decât cel cu amenjări piscicole  6 

8.1. Teren cu amenajări piscicole 35 

9. Drumuri şi căi ferate X 

10. Teren neproductiv X  

  
Sumele mai sus se înmulţesc cu suprafaţa terenului exprimată în ha şi cu următorul coeficient de corecţie-pentru rangul IV -1,10- Uriu şi rangul 

V- 1,05- Cristestii Ciceului, Ilisua, Hasmasu Ciceului .         
             Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei 
de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui 
membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare şi categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice. 
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      3. TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

 

 

 
 

3.1. Taxa asupra mijloacelor de transport , cu tractiune mecanica , se stabilesc in functie de capacitatea cilindrica a acestora , dupa cum 
urmeaza  

              A. Pentru mijloace de transport cu tractiune mecanica : ART.470 

Tipul mijlocului de transport  Lei/an/200 cmc sau fractiune  

Vehicule inmatriculate  

 motorete , scuetere, motociclete şi autoturisme până la 1600 cm,inclusiv 8 

 motorete , scuetere, motociclete şi autoturisme de peste 1600 cm 9 

 autoturisme între 1601-2000 cmc 18 

 autoturisme între 2001-2600 cmc  74 

 autoturisme între 2601-3000 cmc 148 

 autoturisme peste 3001 cmc 298 

 autobuze , autocare, microbuze 20 25 

 alte autovehicule cu masa totală până 12 to inclusiv   31 

 tractoare înmatriculate  18 

Vehicule inregistrate  

 vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică <4800 cm3 4 

 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica >4800 cm3 6 

vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată  154 lei/an  

 
În cazul mijloacelor de transport hibride impozitul se reduce cu 50%.  
În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport respectiv este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective 

              B. Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 to :  

 

Nr. 

crt. 

Numărul axelor 

şi 

masa totală 
autorizată 

Impozitul,în lei,pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern 

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau 
un  echivalent recunoscut 

Vehicule cu alt sistem de suspensie 

0 1 2 3 

I Vehicule cu 2 
axe 

  

 1. Masa de cel 

puţin 12 tone,dar  
mai mica de 13 

tone 

0 153 

 2. Masa de cel 153 426 
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puţin  13 tone,dar  

mai mica de 14 
tone 

 3. Masa de cel 

puţin  14 tone,dar  
mai mica de 15 

tone 

426 599 

 4.Masa de cel  
puţin 15 tone,dar  

mai mica de 18 
tone 

599 1356 

 5.Masa de cel putin 

18 tone 

599 1356 

II Vehicule cu 3 

axe 

  

 1. Masa de cel 
puţin 15 tone,dar  

mai mica de 17 
tone 

153 267 

 2. Masa de cel 

puţin  17 tone,dar  
mai mica de 19 

tone 

267 549 

 3. Masa de cel 
puţin  19 tone,dar  

mai mica de 21 

tone 

549 712 

 4. Masa de cel 

puţin  21 tone,dar 
mai mica   de 23 

tone 

712 1098 

 5. Masa de cel  
puţin  23 tone ,dar 

mai mica de 25 

tone 

1098 1707 

 6. Masa de cel  

puţin  25 tone,dar  
mai mica de 26 

tone 

1098 1707 

 7. Masa de cel 1098 1707 
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putin 26 tone 

III 
 

Vehicule cu 4 
axe 

  

 1. Masa de cel  

puţin  23 tone,dar  
mai mica de  25 

tone 

712 722 

 2. Masa de cel  
puţin  25 tone,dar  

mai mica de 27 
tone 

722 1128 

 3. Masa de cel 

pution  27 tone,dar 
mai mica de 29 

tone 

1128 1791 

 4. Masa de cel 
puţin  29 tone,dar  

mai mica de 31 
tone 

1791 2657 

 5. Masa de cel 

puţin 31 tone,dar  
mai mica de 32 

tone 

1791 2657 

 6.Masa de cel putin 
32 tone 

1791 2657 
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C. Combinaţii de autovehicule(autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă 

autorizată egală sau mai mare de 12 tone 
 

 
 

Nr. 

crt. 

Numărul axelor 

şi 
masa totală 

autorizată 

Impozitul,în lei,pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern 

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică 

sau un  echivalent recunoscut 

Vehicule cu alt sistem de suspensie  

 

I. Vehicule cu 2+1 
axe 

  

 1. Masa de cel 

puţin  12 tone,dar  
mai mica de 14 

tone 

0 0 

 2. Masa de cel 
puţin  14 tone,dar  

mai mica de 16 
tone 

0 0 

 3. Masa de cel mai 

puţin  16 tone,dar 
mai mica de 18 

tone 

0 69 

 4. Masa de cel 
puţin  18 tone,dar  

mai mica de 20 
tone 

69 158 

 5. Masa de cel  

puţin  20 tone,dar 
mai mica de 22 

tone 

158 371 

 6. Masa de cel  
puţin  22 tone,dar  

mai mica de 23 
tone 

371 480 

 7. Masa de cel 

puţin  23 tone,dar  
mai mica de 25 

tone 

480 866 

 8. Masa de cel  866 1519 
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puţin  25 tone,dar  

mai mica de 28 
tone 

 9 . Masa de cel 

putin 28 tone 

866 1519 

II Vehicule cu 2+2 

axe 

  

 1. Masa de cel  
puţin  23 tone,dar  

mai mica de 25 
tone 

148 346 

 2. Masa de cel 

puţin  25 tone,dar  
mai mica de 26 

tone 

346 569 

 3. Masa de cel 
puţin 26 tone,dar  

mai mica de 28 
tone 

569 836 

 4. Masa de cel  

puţin  28 tone,dar  
mai mica de 29 

tone 

836 1009 

 5. Masa de cel 
puţin  29 tone,dar  

mai mica de 31 

tone 

1009 1658 

 6. Masa de cel 

puţin  31 tone,dar  
mai mica de 33 

tone 

1658 2301 

 7. Masa de cel 
puţin  33 tone,dar  

mai mica de 36 

tone 

2301 3493 

 8. Masa de cel 

puţin 36 tone,dar  
mai mica de 38 

tone 

2301 3493 

 9.Masa de cel putin 2301 3493 
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38 tone 

III Vehicule cu 2+3 
axe 

  

 1. Masa de cel  

puţin  36 tone,dar  
mai mica de 38 

tone 

1831 2548 

 2. Masa de cel 
puţin  38 tone,dar  

mai mica de 40 
tone 

2548 3464 

 3.Masa de cel putin 

40 tone 

2548 3464 

IV Vehicule cu 3+2  
axe 

  

 1. Masa de cel 
putin  36 tone,dar  

mai mica de 38 

tone 

1618 2246 

 2. Masa de cel 

puţin  38 tone,dar  

mai mica de 40 
tone 

2246 3107 

 3. Masa de cel 

puţin  40 tone,dar  
mai mica de 44 

tone 

3107 4597 

 4.Masa de cel putin 

44 tone 

3107 4597 

V Vehicule cu 3+3 
axe 

  

 1. Masa  de cel 

puţin  36 tone,dar  
mai mica de 38 

tone 

920 1113 

 2. Masa de cel  
puţin  38 tone,dar 

mai mica de 40 
tone 

1113 1662 

 3. Masa de cel 1662 2647 
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puţin  40 tone,dar 

nu mai mult de 44 
tone 

 4. Masa de cel 

putin 44 tone 

1662 2647 

 

 

              D. Pentru remorci , semiremorci si rulote  
 

Pentru remorci , semiremorci si rulote  Taxa lei/an – 2022 

a. pina la 1 to inclusiv  9 

b. peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone  36 

c. peste 3 tone,dar nu mai mult de 5 tone  53 

d. peste 5 to  66 

 
 

       4.   Taxe pentru eliberarea certificatelor , avizelor si autorizatiilor se stabilesc dupa cum urmeaza :  
 

              4.1 In domeniul constructiilor taxele se stabilesc in functie de valoarea acestora sau instalatiilor , de suprafata sau de natura serviciilor 

prestate :  
 

1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism , in functie de suprafata pentru care se solicita Taxa lei 

a. pina la 150 mp , inclusiv  3 

b. intre 151 mp si 250 mp , inclusiv  3 

c. intre 251 mp si 500 mp , inclusiv  4 

d. intre 501 mp si 750 mp , inclusiv  6 

e. intre 751 mp si 1.000 mp , inclusiv  7 

f. peste 1.000 mp  7+ 0,05 lei/mp ce păşeşte 1000 mp 

   
4.1.2 Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizaţiei iniţiale. 

  4.1.3Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism şi amenajarea teritoriului se stabileşte în sumă de 10 lei. 
 4.1.4  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. 
   4.1.5Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la pct.4 este egală cu 1%din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţii, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 
 Pentru taxele prevăzute la alin. (4.4) şi (4.5) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli: 
 
    a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia; 
    b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457; 
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    c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu 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; 
    d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 
    e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru 
taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea 
administraţiei publice locale. 
 
  4.1.6 Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

 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. 
 
  4.2 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării 
studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de 
prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi 
excavări este de 8 lei. În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa 
efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se 
regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată. 
 
  4.3 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt 
incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 
 
 4.4 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. 
 
  4.5 Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame 
situate pe căile şi în spaţiile publice este  5 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 
 
 4.6 Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii,aviz privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, 
energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de 13 lei pentru fiecare racord. 
 
 4.7Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă  este de  9 lei. 
 

   4.8 Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi. 
 4.8.1 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcționare- 22 lei 
4.8.2 Taxă pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv  pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul 

agricol- 82 lei 
 4.8.3  Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte 
activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului 
Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al 
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comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea 
anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:  
72 lei  

 

 
      5.   Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate(art.478)   lei /an / mp sau fractiune  

 

a.  in cazul unui afisaj situat la locul in care persoana deruleaza o activitate economica : 33 lei 
b.  pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj , panouri sau structura de afisaj pentru reclama sau publicitate :  24 lei  

 
      6.  Impozitul pe spectacole (art.481) 

 

         Cota de impozit pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor 
astfel: 
 - 0,5%    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 circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională 
              - 2 %  în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate mai sus; 

 

     7   Alte taxe  pentru anul 2022 (art.486) 
 
7.1 Se stabileşti taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă- 513 lei 
7.2.Se stabileşte taxă specială  pentru utilizarea temporară a locurilor publice- vânzări produse sau servicii – 15 lei 
7.3 Se stabileşte taxa pentru eliberarea copiile heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri – 33 lei 
7.4. Taxe de inmatriculare vehicule lente sau tractiune animală : 50 lei/an  

 

8.SANCŢIUNI- art 493 Cod fiscal 
 

     (1) Nerespectarea titlului IX  atrage răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, după caz. 
    ( 2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni: 
    a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), 
alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2)- din 
Codul fiscal; 
    b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), 
alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2) din Codul fiscal. 
    (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 
696 lei. 
    (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare 
la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei. 
    (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%. 
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     Contravenţiilor li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Constatare contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către primar 
sau persoane împuternicite. 
 

9. Taxe speciale pentru anul 2022 :  
 

9.1 Se stabileşte taxă specială pentru eliberarea notei de constatare pentru înscrierea imobilelor în evidenţele funciare   -    41 lei 
9.2  Se stabileşte taxa pentru eliberarea copiile heliografice de pe planuri cadastrale sau alte asemenea planuri – 33 lei 
9.3 Se stabileşte taxă pentru stabilirea limitelor între vecinii care sunt în litigiu cu terenurile, măsurători făcute la cererea acestora – 51 lei. 
9.4 Se stabileşte taxă pentru închirierea Căminului cultural, a folosirii mobilierului şi a obiectelor de inventar –257 lei 
Notă: O dată cu plata taxei se va plăti şi o  garanţie în sumă de 154 lei din care se vor recupera contravaloarea obiectelor de inventar distruse. În cazul în care nu s-au 
produs daune garanţia se restituie. Pentru înmormântări nu se percepe taxă de închiriere;  garanţia pentru contravaloarea obiectelor distruse se retine 
9.5 Taxa închiriere sala sport : 62 lei/oră 
9.6 Taxa închiriere teren sintetic :  31 lei/oră (ziua); 51 lei/oră(cu nocturnă)/ gratis pentru cetățenii comunei URIU 
9.7 Taxă Xerox : 1,0 lei/pagină 
9.8  Taxa fax – în tară : 3 lei/ pagină 
           - în străinătate : 6 lei/pagină 
9.9. teren  închiriat: 6 lei/mp/luna 
       spaţiu închiriat : 8 lei/mp/lună 
       taxă inchiriere buldo: 154 lei/oră 
       taxă închiriere auto : 154 lei/oră 

 10. Regulament privind condiţiile în care se pot institui taxele speciale  .  

  În conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare pentru funcţionarea 
unor servicii publice create în interesul presoanelor fizice şi juridice , Consiliul local a stabilit o serie de taxe speciale.  

  Potrivit art.30, alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul local al comunei URIU aprobă 

Regulamentul privind condiţiile în care se pot institui taxele speciale , care sunt stabilite după cum urmează :  
  - taxe pentru servicii desfăşurate de către apartul de specialitate al primarului comunei URIU;  

  - taxe pentru folosirea şi organizarea în sălile Căminului cultural a unor manifestări sau acticvităţi culturale;  
  - taxa pentru folosirea şi organizarea  în sala de sport si pe terenul sintetic de manifestări sportive. 

  - taxa pentru închirierea de teren si spatii detinute de Consiliul local.  

 Taxele prevăzute la pct. 9.1, 9.2, 9.3. 9.7, 9.8 ,se vor utiliza pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate cu întreţinerea aparaturii şi recuperarea costurilor 
achiziţionării de materiale necesare prestării serviciilor precum şi dotarea cu aparatură şi materiale în vederea unei bune funţionalităţi a serviciilor. 

 Taxele prevăzute la pct . 9.4, 9.5,9.6  se vor utiliza pentru recuperarea cheltuielilor ocazionate de manifestări sau activităţi organizate în sălile din incinta 
căminului cultural,  sălii de sport si a terenului sintetic :  gaz metan , energie electrică , apă precum şi pentru întreţinerea utilităţilor şi aparturii aferente precum şi 

pentru dotarea cu aparatură , materiale şi utilităţi în vederea bunei desfăşurări a manifestărilor sau activităţilor.  

 Taxa prevăzută la 9.9 se va utiliza la venituri proprii realizate la bugetul local al comunei Uriu.  
  Dispoziţii comune.  

 Taxele speciale constituie venituri cu destinaţie specială, se încasează în conturi destincte , deschise în afara bugetului local, fiind utilizate numai în scopurile 
pentru care au fost înfiinţate, iar contul de execuţie al acestora se aprobă distinct de consiliul local. 

 Încasarea acestor taxe se face prin caseria Primăriei comunei URIU, iar urmărirea şi evidenţa serviciilor , activităţilor pentru care se percep taxe speciale se va 
face de către biroul financiar-contabil din cadrul apartului de specialitate al primarului comunei URIU.   


