ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL LOCAL MALU
HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 2016
în comuna Malu
CONSILIUL LOCAL MALU
Având în vedere:
- expunerea de motive a Primarului comunei Malu, înregistrată la nr.74/06.01.2016;
- anunţul nr. 6330/02.12.2016;
- procesul verbal de afişare nr. 6331/02.12.2015;
- prevederile Titlului IX - Impozite şi taxe locale din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
- art.20 şi art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
- art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată
- art.36, alin.(4), lit.„c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.45, alin.(2) lit.„c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2016, conform anexei 1, anexei 2, anexei
3 şi anexei 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2016, după cum urmează:
a) impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, precum şi impozitul asupra mijloacelor de transport,
datorate în anul 2016, de contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, conform anexei 1
b) valorile impozabile, impozitele, taxele şi amenzile în sume fixe sau cote procentuale pentru anul 2016
se aprobă conform anexelor 1 - 4.
c) în cazul persoanelor fizice, pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile - anexă, impozitul pe clădiri se
calculează prin aplicarea cotei de 0,1 % la valoarea impozabilă a clădirii.
Cota de impozit, prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte
la:
Legea nr. 227/2015
0,08 % - 0,2 %

Cota de impozit pentru anul 2016
0,1 %

- valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei se determină prin înmulţirea suprafeţei construite,
desfăşurate a acesteia, exprimată în metrii pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare exprimată în lei/mp,
conform anexei 1;
- 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) din art.457 din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal, cu coeficientul de corecţie, prevăzut în tabelul următor:
Zona în cadrul localităţii J
A
B

Rangul localităţii - IV
1,10
1,05

d) în cazul persoanelor fizice pentru clădirile nerezidenţiale, cota de impozit prevăzută la art. 458 alin. (1)
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte la:

Legea nr. 227/2015

Cota de impozit pentru anul 2016

0,2%-1,3%

1,3%

Impozitul se calculează prin aplicarea cotei 1,3 % asupra valorii care poate fi:
- valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anterior
anului de referinţă;
- valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului
de referinţă;
- 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;
- 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.
e) în cazul persoanelor fizice pentru clădirile nerezidenţiale, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol,
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii, prevăzută
la art.458, alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
f) în cazul persoanelor fizice pentru clădirile cu destinaţie mixtă, impozitul se calculează prin însumare
impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art.457 cu impozitul determinat pentru
suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art.458, prevăzut la art.459, alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind
Codul fiscal.
g) în cazul persoanelor juridice pentru clădirile rezidenţiale, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin
aplicarea cotei de 0,1 % asupra valorii impozabile a clădirii.
Cota de impozit/taxa prevăzută la art.460, alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, se stabileşte
la:
Legea nr. 227/2015
0,08 % - 0,2 %

Cota de impozit pentru anul 2016
0,1%

h) în cazul persoanelor juridice pentru clădirile nerezidenţiale, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin
aplicarea cotei de 1,3%, asupra valorii impozabile a clădirii.
Cota de impozit/taxa prevăzută la art.460, alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se
stabileşte la:
Legea nr. 227/2015

Cota de impozit pentru anul 2016

0,2%-1,3%

1,3%

i) în cazul persoanelor juridice pentru clădirile nerezidenţiale, utilizate pentru activităţi din domeniul
agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii,
prevăzută la art.460, alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
j) în cazul persoanelor juridice pentru clădirile cu destinaţie mixtă, 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 alin.(3), prevăzut la art.460, alin.(4) din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal.

k) 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 în suprafaţă de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la art.465, alin.(2) din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal şi se datorează de către contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, conform
anexei 1.
l) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât
cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la art.465, alin.(4) din
Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie, respectiv 4,00,
prevăzut la alin.(5) şi se datorează de către contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, conform anexei 1.
m) în cazul unui teren amplasat în extravilan impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare stabilită în anexa 1, iar rezultatul se înmulţeşte cu
coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut la art.457, alin.(6) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,
datorat de către contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, conform art.465, alin.(7).
n) în cazul mijloacelor de transport impozitul se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport
conform art.470, alin.(1)-(9) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, în cazul mijloacelor de transport hibride
conform art.470, alin.(3), impozitul se reduce în procent de 95 %, impozitul pe mijloacele de transport se datorează
de către contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, conform anexei1.
o) taxele pentru obţinerea unui certificat, unui aviz sau o autorizaţie, prevăzute la art. 474 din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, se datorează de către contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, conform
anexei 1.
p) taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru
eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale, conform art.474, alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal, se datorează de către contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, conform anexei 1.
r) taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului,
datorată de contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, conform anexei 1, este de 15 lei, prevăzută la art.474,
alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
s) taxa pentru autorizarea amplăsării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi
panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice, datorată de contribuabilii persoane fizice
şi persoane juridice, conform anexei 1, este de 8 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie,
prevăzută la art.474, alin.(14) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
ş) taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de
apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu, datorată de contribuabilii
persoane fizice şi persoane juridice, conform anexei 1, este de 13 lei, pentru fiecare racord, prevăzută la art.474,
alin.(15) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
t) taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, datorată de contribuabilii persoane
fizice şi persoane juridice, conform anexei 1 este de 5 lei, prevăzută la art.474, alin.(16) din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal.
u) taxele pentru eliberarea atestatului de producător a produselor din sectorul agricol este de 58 lei, respectiv
pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol este de 12 lei, datorate de
contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, conform anexei 1, prevăzută la art.475, alin.(2) din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal.
v) taxele pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie
publică ce 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,
datorată de contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, se stabileşte în funcţie de suprafaţă conform anexei
1, prevăzută la art.475, alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
x) taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, datorată de contribuabilii persoane fizice şi persoane
juridice, conform anexei 1, se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă si
publicitate.
Cota taxei prevăzută la art.477, alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte la:

Legea nr.227/2015

Cota taxei pentru anul 2016

1%-3%

3%

x1) taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate în cazul unui afişaj la locul desfăşurării activităţii,
datorată de contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, conform anexei nr. 1, este de 32 lei, prevăzută la
art.478, alin.(2), lit. „a” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
x2) taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj,
datorată de contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, conform anexei 1, este de 23 lei, prevăzută la art.478,
alin.(2), lit.„b” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
y) în cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru impozitul pe spectacol de teatru, prezentarea
unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă şi internaţională se calculează
prin aplicarea cotei de impozit de 2 %, prevăzută la art.481, alin.(2), lit.„a” din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal, conform anexei 1.
y1) în cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru oricare altă manifestare artistică, alta decât
cele enumerate la punctul anterior, se calculează prin aplicarea cotei de impozit de 5 %, prevăzută la art.481,
alin.(2), lit.„b” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, conform anexei 1.
z) taxele speciale şi locale utilizate pentru funcţionarea unor servicii publice locale ale comunei Malu în
anul 2016, iniţiate conform art.484 şi art.486 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, coroborat cu art.30 din
Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale datorate de contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice,
sunt prevăzute in anexele 2-4.
z1) taxele speciale pentru utilizarea domeniului public si a domeniului privat al comunei Malu, sunt datorate
de contribuabilii persoane fizice si juridice, conform anexei 2.
Z2) taxele speciale pentru eliberarea unor documente de stare civila, sunt datorate de contribuabilii persoane
fizice, conform anexei 3.
z4) taxele speciale pentru eliberarea în regim de urgenţă a unor documente, sunt datorate de contribuabilii
persoane fizice şi persoane juridice, conform anexei 4.
w)
taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă, datorată de contribuabilii
persoane fizice, este în cuantum de 500 lei, conform anexei 1, prevăzută la art.486, alin.(4) din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal.
w1) taxă pentru eliberare de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,
datorată de contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice, conform anexei 1, de 32 lei, prevăzută la art.486,
alin.(5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.
Art.2. Se acordă bonificaţia prevăzută la art.462, alin.(2), la art.467, alin.(2) şi la art.472, alin.(2) din Legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează:

Legea nr. 227/2015
a) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri,
datorat pentru întregul an de către contribuabili până la 31
martie a anului 2016: de până la 10 %
b) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren,
datorat pentru întregul an de către contribuabili până la 31
martie a anului 2016: de până la 10%
c) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe auto, datorat
pentru întregul an de către contribuabili până la 31 martie
a anului 2016: de până la 10 %, inclusiv

Cotă bonificaţie
Cotă bonificaţie acordată
pentru anul 2015
acordată pentru anul 2016
10%

10%

10%

10%

10%

10 %

Art.3. Impozitul anual pe clădiri, teren, mijloace de transport şi taxa de afişaj în scop de reclamă şi
publicitate datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili persoane fizice şi juridice, de până la 50 de lei,
inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
Art.4. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea şi utilizarea taxelor speciale pentru eliberarea unor
documente solicitate de persoanele fizice şi juridice în regim de urgenţă, înainte de termenul legal, conform anexei
4.1.
Art.5. Odată cu aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,
vor fi efectuate eventuale modificări prevăzute de acestea.
Art.6. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2016, dată la care îşi încetează
aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr.2/31.01.2013.
Art.7. Secretarul comunei Malu va comunica în scris instituţiilor interesate prevederile prezentei hotărâri
şi o va afişa la loc vizibil.

Preşedinte de şedinţă,
Dinu Mihai

Contrasemnează,
Secretar,
Căpran Gheorghe

Malu 06.01.2016
Nr. 1

ANEXA nr. 1 la H.C.L. Nr. 1 / 06.01.2015
TABLOUL
VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,
PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2016
I. CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite şi taxe locale
CAPITOLUL II- IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art.457 alin.(l)

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau
chimic

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat
sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau
din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic şi/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din
lemn, din piatră naturală, din cărămidă
nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic
şi/sau chimic

NIVELURILE APLICATE IN
ANUL FISCAL 2015

NIVELURILE APLICABILE DIN
ANUL FISCAL 2016,

Valoarea impozabilă - lei/m2 -

Valoarea impozabilă - lei/m2 -

Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
încălzire (condiţii
cumulative)

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electricitate
sau încălzire

Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice şi
încălzire (condiţii
cumulative)

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electricitate
sau încălzire

935

555

1000

600

254

159

300

200

159

143

200

175

95

63

125

75

75%
75%
E. In cazul contribuabilului care deţine la
din suma care s-ar
din suma care s-ar
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,
aplica clădirii
aplica clădirii
75%
75%
demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca
din suma care sdin suma care slocuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la litera A-P
ar aplica clădirii
ar aplica clădirii
r. in cazul contribuabilului care deţine la
50%
aceeaşi adresă
50%
50%
50%
din suma care sîncăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau din suma care s-ar din suma care s- din suma care s-ar
ar aplica
aplica
aplica
la mansardă,
ar aplica
clădirii
clădirii
clădirii
utilizate în alte scopuri decât cel de
clădirii
locuinţă, în oricare tre tipurile de clădiri
prevăzute la litera A- D

CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art.465 alin.(2) în cazul persoanelor fizice si juridice
Zona în cadrul localităţii
NIVELURILE APLICABILE DIN ANUL FISCAL 2016
NIVELURILE APLICATE IN ANUL FISCAL 2015 Lei/ha
Lei/ha
A
889
889
B

Art.
'!
Nr.
crt.

6
7
8
9

711

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII
- 465 alin.(4) în cazul persoanelor fizice si juridice
Zona

Categoria de folosinţă

1
2
3
4
5

711

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt teren cu
vegetaţie forestieră
Teren cu ape
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

NIVELURILE APLICATE IN ANUL FISCAL 2015 - lei/ha NIVELURILE APLICABILE DIN ANUL FISCAL 2016,
- lei/ha Zona B
Zona A
Zona A
Zona B

28
21
21
46
53

28
21
21
46
53

28

21
19
19
35
46
21

28

21
19
19
35
46
21

15
x
x

13
X
x

15
x
x

13
X
x

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art.465 alin.(7)
în cazul persoanelor fizice si juridice

Nr.
crt.

Zona

lei/ha -

NIVELURILE APLICATE IN ANUL NIVELURILE APLICABILE DIN
FISCAL 2015
ANUL FISCAL 2016

Categoria de folosinţă
Zona

Zona

B
28

B
28

48

48

26

26

26
53

26
53

X
53

x
53

x

x

14

16

x

x

5

5

8.1 Teren cu amenajări piscicole
9 Drumuri şi căi ferate

31

31

x

x

10 Teren neproductiv

x

x

1 Teren cu construcţii
2 Teren arabil
3 Păşune
4 Fâneaţă
5
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1
5.1 Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1
6
6.1 Livadă până la intrarea pe rod
7
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui
prevăzut la nr. crt.7.1
7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie
8

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

Art.470 alin.(2)
NIVELURILE APLICATE IN
ANUL FISCAL 2015
Mijloc de transport cu tracţiune mecanică
I. Vehicule înmatriculate (lei/200cm3 sau fracţiune din aceasta)
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la
1600 cm3 inclusiv

NIVELURILE APLICABILE
DIN ANUL FISCAL 2016

Lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta

8

8

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste la 1600 cm3
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între, 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv

X

9

18

18

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv

72

72

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

144
290

144
290

7. Autobuze, autocare, microbuze
8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12
tone, inclusiv
9. Tractoare înmatriculate

24
30

24
30

18

18

II. Vehicule înregistrate
lei/200 cm3

1. Vehicule cu capacitate cilindrica
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică < 4800 cm3

4

4

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică > 4800 cm 3

6

6

100 lei/an

100 lei/an

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

Art.470 alin.(5)

Impozitul (lei/an)

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă
admisă

NIVELURILE APLICATE IN ANUL
FISCAL 2015
Alte sisteme de
suspensie
pentru
Ax(e) motor(oare) cu sistem
axele motoare
de suspensie pneumatică sau
echivalentele recunoscute

NIVELURILE APLICABILE DIN ANUL
FISCAL 2016
Alte sisteme de
suspensie
pentru
Ax(e) motor(oare) cu sistem
de suspensie pneumatică sau axele motoare
echivalentele recunoscute

I. doua axe
1.
2.
3.
4.
5.
II. trei axe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică
de 13 tone
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică
de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică
de 15 tone
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică
de 18 tone

0

133

0

133

133

367

133

367

367

517

367

517

517

1169

517

1169

Masa de cel puţin 18 tone

517

1169

517

1169

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică
de 17 tone
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică
de 19 tone

133

231

133

231

231

474

231

474

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică
de 21 tone
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică
de 23 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică
de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică
de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone

474

615

474

615

615

947

615

947

947

1472

947

1472

947

1472

947

1472

947

1472

947

1472

III.

patru axe
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de
25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de
27 tone
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de
29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de
31 tone

1.
2.
3.
4.
5.

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de
32 tone
Masa de cel puţin 32 tone

6.

615

623

615

623

623

973

623

973

973

1545

973

1545

1545

2291

1545

2291

1545

2291

1545

2291

1545

2291

1545

2291

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 în cazul persoanelor fizice şi juridice
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă
admisă

Impozitul (lei/an)
NIVELURILE APLICATE IN ANUL
FISCAL 2015
Ax(e) motor(oare) cu
Alte sisteme de
sistem de suspensie
suspensie pentru
pneumatică sau
axele motoare
echivalentele recunoscute

NIVELURILE APLICABILE DIN ANUL
FISCAL 2016
Ax(e) motor(oare) cu sistem
Alte sisteme de
de suspensie pneumatică sau
suspensie pentru
echivalentele recunoscute
axele motoare

I. 2+1 Axe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai
mică de 14 tone
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai
mică de 16 tone
Masa de cel puţin 16 tone, dar mai
mică de 18 tone
Masa de cel puţin 18 tone, dar mai
mică de 20 tone
Masa de cel puţin 20 tone, dar mai
mică de 22 tone
Masa de cel puţin 22 tone, dar mai
mică de 23 tone

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

0

60

60

137

60

137

137

320

137

320

320

414

320

414

7.
8.
9.
II 2+2 Axe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
III 2+3 Axe
1.
2.
3.
IV 3+2 Axe
1.
2.
3.
4.
V 3+3 Axe
1.
2

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
mică de 25 tone
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
mică de 26 tone
Masa de cel puţin 26 tone, dar mai
mică de 28 tone
Masa de cel puţin 28 tone, dar mai
mică de 29 tone
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai
mică de 31 tone
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai
mică de 33 tone
Masa de cel puţin 33 tone, dar mai
mică de 36 tone
Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
mică de 38 tone
Masa de cel puţin 3 8 tone

414

747

414

747

747

1310

747

1310

747

1310

747

1310

128

299

128

299

299

491

299

491

491

721

491

721

721

871

721

871

871

1429

871

1429

1429

1984

1429

1984

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1984

3012

1984

3012

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai
mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone

1579

2197

1579

2197

2197

2986

2197

2986

2197

2986

2197

2986

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai
mică de 40 tone
Masa de cel puţin 40 tone, dar mai
mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

1395

1937

1395

1937

1937

2679

1937

2679

2679

3963

2679

3963

2679

3963

2679

3963

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai
mică de 38 tone
Masa de cel puţin 38 tone, dar mai
mică de 40 tone

794

960

794

960

960

1434

960

1434

3
4

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai
mică de 44 tone
Masa de cel puţin 44 tone

1434

2283

1424

2283

1434

2283

1434

2283

Art.470 alin.(7) - Remorci, semiremorci sau rulote în cazul persoanelor fizice şi juridice
Impozit în lei/anMasa totală maximă autorizată

NIVELURILE APLICATE
IN ANUL FISCAL 2015

NIVELURILE APLICATE
IN ANUL FISCAL 2016

9

9

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

34

34

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

52

d. Peste 5 tone

64

64

a. Până la 1 tonă inclusiv

Art.470 alin.(8) - Mijloace de transport pe apă în cazul persoanelor fizice şi juridice
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement:
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv
d) peste 4.000 CP
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

21
56
210
500
210
X
559
909
1398
2237
182
X
182
280
490

21
56
210
500
210
X
559
909
1398
2237
182
X
182
280
490

CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR
în cazul persoanelor fizice si juridice
Art.474 alin.fr*
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediu urban
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism:
a) Până la 150 m2, inclusiv
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv
e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv
f) Peste 1.000 m2

NIVELURILE APLICATE IN ANUL
FISCAL 2015

NIVELURILE APLICABILE DIN ANUL
FISCAL 2016

Taxa, în lei
Taxa, în lei
6
6
7
7
9
9
12
12
14
14
14 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care 14 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte
depăşeşte 1.000 m2
1.000 m2
X
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea
certificatului sau autorizaţiei iniţiale
15
15

Art.474 alin(3)
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism
Art.474 alin (4)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de
urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari
0,5% din valorea autorizată a lucrărilor de
0,5% din valorea autorizată a lucrărilor de
Art.474 alin(5)
construcţii
construcţii
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire
rezidenţială sau clădire anexă
X
1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de
Art.474 alin(6)
construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte
aferente
construcţii decât cele menţionate la alin (5)
X
Art.474 alin(8)
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea
certificatului sau a autorizaţiei iniţiale
Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire
X
0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru
Art.474 alin(9)
determinarea impozitului pe clădiri aferent
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială
părţii desfiinţate
a unei construcţii
x
8 lei pentru fiecare m2 afectat
Art.474 alin(10)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări
X
3% din valoarea autorizată a lucrărilor de
Art.474 alin(12)
organizare de şantier
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de
organizare de şantier in vederea realizării unei construcţii, care nu
sunt incluse in altă autorizaţie de construire
X
Art.474 alinf(13)
2 % din valorea autorizată a lucrărilor de
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de
construcţie
corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri

Art.474 alin (14)
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
Art.474 alin (15)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri
şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice,
energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
Art.474 alin(16)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi
adresă
Art.475 alin.(2)
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător a produselor din
sectorul agricol
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din
sectorul agricol
Art.475 alin.(3)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

8 lei pentru flecare m2 de suprafaţă
ocupată de construcţie

8 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de
construcţie

10 lei pentru fiecare racord

13 lei pentru fiecare racord

8

8

58

58

12

12

500
500

CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
în cazul persoanelor fizice si juridice
Art.477 alin.(4) si(5)
Taxa pentru servicii de reclama si publicitate
Art.478 alin 2
Taxa pentru alişaj în scop de reclamă şi publicitate:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o
activitate economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru
reclamă şi publicitate

NIVELURILE APLICATE ÎN ANUL
NIVELURILE APLICABILE DIN ANUL
FISCAL 2015
FISCAL 2016
3% la valoare serviciilor de reclama si 3% la valoare serviciilor de reclama si publicitate
publicitate
- lei/m2 sau fracţiune de m2 - lei/m2 sau fracţiune de m2 25

25

20

20

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE în cazul persoanelor fizice si juridice
Art.481 alin.(2)
1 .Manifestări artistice enumerate la art.481, alin (2), lit a

NIVELURILE APLICATE IN ANUL
FISCAL 2015

NIVELURILE APLICABILE DIN ANUL
FISCAL 2016

2% la suma incasata din vanzarea 2% la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare
biletelor de intrare si abonamentelor
si a abonamentelor
2.Alte manifestări artistice decât cele enumerate la art.481, alin 5% la suma incasata din vanzarea 5% la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare
(2), lit a
si a abonamentelor
biletelor de intrare si abonamentelor

CAPITOLUL IX - ALTE TAXE LOCALE

Art.486 alin.(1)
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale
administrativă
Art. 486 alin. (2)
Taxa pentru pescuit sportiv
Art. 486 alin. (2)
Taxa cazare cabane helesteu Jianca
Art. 486 alin. (2)
Taxa pentru înregistrarea contractelor de arenda
Art. 486 alin. (2)
Taxa nunti, botezuri, majorate, cununii, agape la sala de
festivitați
Art. 486 alin. (2)
Taxa organizare înmormântari sau pomeniri la la sala de
festivitati
Art. 486 alin. (2)
Taxa zilnica vânzări produse de orice fel din autovehicule și
pentru utilizarea temporară a locurilor publice
Art. 486 alin. (2)
Taxa pentru eliberarea de adeverințe și certificate fiscale.

NIVELURILE APLICATE IN ANUL
FISCAL 2015
lei

NIVELURILE APLICABILE DLN ANUL
FISCAL 2016
iei

200

500

50/zi

50/zi

50/zi

50/zi

3,5

3,5

200

1000

x

50

12/zi

15/zi

2

2

100

100

Art. 486 alin. (2)
Taxa înregistrare vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată
(nesupuse înmatricularii)

Art. 486 alin. (2)
Taxa pentru pășunat bovine
Art. 486 alin. (2)
Taxa pentru pășunat ovine și caprine
Art.486 alin. (5)
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile
locale

15

15

8

8

x

32

ANEXA nr. 2 la H.C.L. Nr.1 / 06.01.2015

TAXE PENTRU UTILIZAREA DOMENIULUI PUBLIC SI A DOMENIULUI PRIVAT
AL COMUNEI MALU
PERSOANE FIZICE
Nr
crt.

DENUMIRE TAXA

U.M.
Valoare TAXA
LEI- 2015

Taxa depozitare temporară diverse materiale pe domeniul public: (moloz, materiale de
1. construcţii, etc) și utilaje agricole
2. Taxe acord lucrări tehnico-edilitare (cu excepţia branşamentelor la utilitati) executate la
limita domeniului public
PERSOANE JURIDICE

Valoare TAXA
LEI- 2016

mp/zi

x

1,00

aviz

x

10

x

1,50

x

20

Taxa depozitare temporară diverse materiale pe domeniul public: (moloz, materiale de
1. construcţii, etc) și utilaje agricole
mp/zi
Taxe acord lucrări tehnico-edilitare (cu excepţia branşamentelor la utilitati) executate la
2. limita domeniului public
aviz

ANEXA nr. 3 la H.C.L. Nr.1 / 06.01.2015

TAXE SPECIALE PENTRU STAREA CIVILĂ
CAPITOLUL VIII - TAXE SPECIALE Art. 484
Nr.
DENUMIRE TAXĂ
crt.
NIVELURILE APLICATE ÎN
ANUL FISCAL 2015 Taxa, în lei

NIVELURILE APLICATE ÎN ANUL
FISCAL 2016 Taxa, în lei

1. Taxă pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă, duminică şi alte
sărbători legale
3. Taxă foto/video la oficierea căsătoriei

20

20

x

10

4. Taxa eliberare duplicat certificate de deces, naștere , căsătorie

x

15

ANEXA nr. 4 la H.C.L. Nr. 1 / 06.01.2015

TAXE SPECIALE
pentru eliberarea unor documente solicitate de persoanele fizice şi juridice in regim de urgenta, înainte de termenul legii
CAPITOLUL VIII -TAXE SPECIALE Art.484

Denumire document
NIVELURILE APLICATE IN ANUL
FISCAL 2015 lei/exemplar
Persoane fizice
Persoane juridice
Adeverinţa privind situaţia fiscala, dacă se solicită eliberarea în
termen de 3 zile lucrătoare
Certificate fiscale

x

x

x

x

NIVELURILE APLICABILE DIN ANUL
FISCAL 2016 lei/exemplar
Persoane fizice
Persoane juridice
4

6

4

6

4

10

lei/pagina
Copii documente arhiva

x

x

ANEXA nr. 4.1 la H.C.L. Nr. 1 / 06.01.2015

Regulament privind stabilirea şi utilizarea taxelor speciale pentru eliberarea unor documente
solicitate de persoanele fizice şi juridice in regim de urgenta, inainte de termenul legal

Art.l Cuantumul taxelor speciale pentru eliberarea în regim de urgenţă a unor documente, se

stabileşte anual prin hotărâri ale Consiliului local, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral
pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale Aparatului de specialitate.
Art.2 Pentru anul 2016, taxelor speciale stabilite pentru eliberarea unor documente in regim de

urgenta si cuantumul acestora se aproba conform anexei 4 la prezenta hotarare.
Art.3 Aceste taxe se datoreaza de către contribuabilii, persoane fizice si juridice, care solicita

eliberarea inainte de termenul legal, a documentelor menţionate in anexa 4.
Art.4 Taxele de eliberare se achita anticipat, odata cu depunerea cererii de eliberare a documentelor,

termenul de eliberare de 3 zile lucratoare incepe sa curgă incepand cu prima zi lucratoare, ulterioara
depunerii cererii.
Art.5 Taxele speciale menţionate in anexa 4, constituie venituri cu destinaţie specială şi sunt

fundamentate de necesitatea acoperirii cheltuielilor generate de:
- procurarea de echipament hardware şi software;
- menţinerea la parametrii optimi a sistemului informatic;
- asigurarea de consumabile şi birotică;
- participarea la cursuri de formare profesionala organizate in domeniul activitatii de administrare
a veniturilor bugetului local pentru personalul direcţiei de specialitate.
Art.6 Taxele astfel instituite se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind
utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate.
Art.7 Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se folosesc de

Serviciile Publice locale pentru care s-au instituit taxele respective.

Președinte de ședință
Dinu Mihai

Contrasemnează,
Secretar,
Căpran Gheorghe

