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                             ANEXA nr.1  
                                                                                                                         La H.C.L. Pesac nr.82/21.12.2017 

 

 

 
 

 

CAPITOLUL III – IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN 

 

 

 

CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN 

Art. 465 

                  

                 (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa 

pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

 

Zona în 

cadrul 

localităţii 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  

- lei/ha - 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

                                  PENTRU ANUL 2018                          - lei/ha - 

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi 

0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A 8.282 - 

20.706 
  

6.042 -

15.106 

5.236 -

13.090 
711 -

1.788 

569 -

1.422 
- - - - 711 - 

B 6.878 - 

17.194 

5.199 -

12.998 

4.215 -

10.538 

3.558 -

8.894 
569 -

1.422 

427 -

1.068 
- - - - 569 - 

C 5.199 -

12.998 

3.558 -

8.894 

2.668-

6.670 

1.690 -

4.226 
427 -

1.068 

284 - 

710 
- - - - 427 - 

D 3.558 -

8.894 

1.690 -

4.226 

1.410-

3.526 

984 -

2.439 
278 -  

696 

142 - 

 356  
- - - - 278 - 

            

               (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu 

construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la 

alin.(4), iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la alin.(5). 

 

Art. 465  

               (6) Ca excepție de la prevederile alin.(3)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în 

registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin.(7) 

numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:  
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CAPITOLUL  IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 

 
CALCULUL IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 

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

Art. 470 alin. (5)                                                      
 

 

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată  

maximă admisă 

NIVELURILE  APLICATE  ÎN ANUL FISCAL  

2017 
 

Impozitul (lei/an) 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 

FISCAL 2018 
 

Impozitul (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  

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie  pentru axele 

motoare 

 

I. 2 (două) axe 

 

 

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133 0 142 

2. Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone  133 367 142 395 

3. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 395 555 

4. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1.169 555 1257 

5. Masa de cel puțin 18 tone 517 1.169 555 1257 

II.      3 (trei) axe 

 

 

1. Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 142 248 

2. Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 248 509 

3. Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 509 661 

4. Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 661 1019 

5. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1.472 1019 1583 

6. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1.472 1019 1583 

7. Masa de cel puțin 26 tone 947 1.472 1019 1583 

III.        4 (patru) axe 

 

 

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 661 670 

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 670 1046 

3. Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1.545 1046 1661 

4. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.545 2.291 1661 2464 

5. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.545 2.291 1661 2464 

6. Masa de cel puțin 32 tone 1.545 2.291 1661 2464 
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(6) În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală 

sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:      
 

Art. 470 alin. (6)    

                                      

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  

maximă admisă 

NIVELURILE  APLICATE  ÎN ANUL FISCAL  

2017 
 

Impozitul (lei/an) 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 

FISCAL 2018 
 

Impozitul (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  

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie  pentru axele 

motoare 

 

I. 2 + 1 axe 

 

 

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 

2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 

3. Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60 0 64 

4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 64 147 

5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 147 344 

6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 344 445 

7. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 445 803 

8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1.310 803 1408 

9. Masa de cel puțin 28 tone 747 1.310 803 1408 

II. 2 + 2 axe 

 

 

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 138 321 

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 321 528 

3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 528 775 

4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 775 936 

5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1.429 936 1537 

6. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1.984 1537 2133 

7. Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3.012 2133 3239 

8. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.984 3.012 2133 3239 

9. Masa de cel puțin 38 tone 1.984 3.012 2133 3239 



4 

III. 2 + 3 axe 

 

 

 

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone  1.579 2.197 1698 2363 

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197 2.986 2363 3211 

3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.197 2.986 2363 3211 

IV. 3 + 2 axe 

 

 

 

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 1.937 1500 2083 

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2.679 2083 2881 

3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3.963 2881 4262 

4. Masa de cel puțin 44 tone 2.679 3.963 2881 4262 

V. 3 + 3 axe 

 

 

 

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 853 1032 

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1.434 1032 1542 

3. Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2.283 1542 2454 

4. Masa de cel puțin 44 tone 1.434 2.283 1542 2454 

 

 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 
 

 

 

B. TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIILOR PENTRU DESFĂȘURAREA UNOR ACTIVITĂȚI  

 
 

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități NIVELURILE  APLICATE  

ÎN ANUL FISCAL 

2017 

 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2018 

- lei - - lei - 

Art. 475          
            (2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător se stabilește de către 

consiliile locale și este de până la 80 lei, inclusiv. 

40 50 

           (2) Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din 

sectorul agricol se stabilește de către consiliile locale și este de până la 80 lei, 

inclusiv. 

15 30 
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CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 
 

 

Art. 484. - Taxe speciale  

                   (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituția sau serviciul 

public de interes local, potrivit regulamentului de organizare și funcționare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze 

prestații ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.  

TAXE SPECIALE NIVELURILE  APLICATE  ÎN ANUL 

FISCAL  

2017 

 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2018 

Taxă specială de salubrizare pentru persoanele fizice care nu au 

încheiat contract cu operatorul care prestează acest serviciu 

5 lei/persoană/lună 2,93 lei/persoană/lună  

(potrivit act adițional nr.1 la 

contractul nr.1791/28.09.2017, 

respectiv taxa specială de 2,46 lei 

+ TVA/persoană/lună ) 

Taxă specială de salubrizare pentru persoanele juridice care nu au 

încheiat contract cu operatorul care prestează acest serviciu 

52,16 lei/mc/lună 316,37 lei/tonă (potrivit act 

adițional nr.1 la contractul 

nr.1791/28.09.2017, respectiv taxa 

specială de 265,86 lei/tonă + TVA) 

 

 

CAPITOLUL XI – SANCŢIUNI 
 

 

Art. 493. – Sancțiuni  

                   (8) Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea 

achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate 

din minimul amenzii. 
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