
  

 
                                                        TABLOU                                       Anexa nr. 1 

 
cuprinzând  valorile impozabile, impozitele si taxele locale datorate de contribuabili 

pentru anul fiscal 2015 
  CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozite si taxe locale, L 571/2003 
     

CAP.I.  Impozit pe cladiri 
 

A. Impozitul pe clădiri – persoane fizice  
(se calculează prin aplicarea cotei de 0,1 % asupra valorii impozabile) 

 

VALORILE IMPOZABILE  
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii  

aparţinând persoanelor fizice 
 

TIPUL  CLADIRII 
Art. 251 alin. 3 

Nivelurile indexate pentru  anul 2015 
VALOARE IMPOZABILA 

LEI / MP. 
Cladiri fara instalatii de apa, canalizare, 

electricitate.  
(conditii cumulative). 

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    

Zona A :  610  Schitu Golesti + Lazaresti  
Pentru constructiile situate intre Calea Ferata si 
Raul Targului, rangul IV. 
Zona B :   583  Schitu Golesti + Lazaresti  
Pentru constructiile situate peste  Calea Ferata si 
peste Raul Targului, rangul IV. 
Zona B :  555  Costita + V. Pechii, rang V 
Zona C : 527  Loturi + Burnesti, rang V 

B.  Clădire  cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau  orice 
alte materiale nesupuse  unui tratament termic şi / sau 
chimic    

Zona A :    176 Schitu G + Lăzăreşti 
Pentru constructiile  situate intre Calea Ferata si 
Raul Targului, rangul IV. 
Zona B :   168  Schitu Golesti + Lazaresti  
Pentru constructiile  situate peste  Calea Ferata 
si peste Raul Targului, rangul IV. 
Zona B :    159 Costiţă + V.Pechii, rang V 
Zona C :   151 Loturi + Burneşti, rang V. 

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.   

Zona A :    157 Schitu G + Lăzăreşti 
Pentru constructiile  situate intre Calea Ferata si 
Raul Targului, rangul IV. 
Zona B :    150  Schitu Golesti +Lazaresti  
Pentru constructiile situate peste  Calea Ferata si 
peste Raul Targului., rang IV. 
Zona B :   143 Costiţă + V.Pechii, rang V. 
Zona C :   136 Loturi + Burneşti, rang V. 

 D. Clădire – anexă cu pereţii exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau  
orice alte materiale nesupuse  unui tratament termic şi / 
sau chimic    

Zona A :     69 Schitu G + Lăzăreşti 
Pentru constructiile situate intre Calea Ferata si 
Raul Targului, rangul IV. 
Zona B :  67  Schitu Golesti + Lazaresti  
Pentru constructiile situate peste  Calea Ferata si 
peste Raul Targului, rangul IV. 
Zona B :   63 Costiţă + V. Pechii, rang V. 
Zona C :   60 Loturi + Burneşti, rang V. 

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi 
amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca 

locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 

75% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi 
amplasate la subsol, la demisol si/sau la mansarda, utilizate in alte 

scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri 
prevazute la lit. A-D 

50% din suma care 
s-ar aplica cladirii 



  

Nota ; Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri, datoreaza un impozit 
majorat, dupa cum urmeaza art. 252(1) din OUG nr. 59/30.06.2010: 
1.Impozitul se majoreaza cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu. 
2.Impozitul se majoreaza cu 150% pentru a doua  cladire in afara celei de la adresa de domiciliu. 
3.Impozitul se majoreaza cu 300% pentru a treia  cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de 
domiciliu. 

Nu intra sub incidenta majorari impozitului  persoanele fizice care detin in proprietate cladiri 
dobandite prin succesiune legala. Art 252(2) din OUG nr. 59/30.06.2010 

         În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, 
valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se majorează cu 
câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia( art.251, alineat 8) 
        Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an 
calendaristic este de minimum 5% din valoarea de inventar a clădirii, conf. art 253(9). 
       Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren si mijloace de transport, datorat 
pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o 
bonificaţie de 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local .  
 

B. Impozitul pe clădiri – persoane juridice – art. 2(1) 
(se calculează prin aplicarea cotei de 1  %,  asupra valorii de inventar, 

 

În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri, va fi : 
    a) 10%  pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului 

fiscal de referinţă,  se aplica la valoarea de inventar a cladirii, (art 253-6) 
    b) 30%  pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului 

fiscal de referinţă , se aplica la valoarea de inventar a cladirii, (art 253-6) 
 

 

CAPITOLUL II – Impozitul pe teren 
 
 

Impozitul pe terenurile amplasate in INTRAVILAN    art. 258(2) 
 Terenuri cu constructii 

intravilan 
Nivelurile stabilite pentru 

anul 2015 – lei / ha 
0 1 2 3 
 Zona din cadrul localitatii Rangul Lei  / ha 

1. Zona A include satele Schitu Golesti şi Lăzăreşti 
Pentru terenurile  situate intre Calea Ferata si Raul 
Targului. 

IV 889 

2. Zona B include satele Schitu Golesti şi Lăzăreşti 
Pentru terenurile  situate peste Calea Ferata si 
peste Raul Targului. 

IV 711 

3. Zona B include satele Valea Pechii şi Costiţă V 534 
4. Zona C include satele Loturi şi Burneşti V 355 

 

Impozitul pe terenurile amplasate in INTRAVILAN – orice alta categorie de folosinta decat cea 
de terenuri cu constructii. 

 

 Categoria de 
folosinta 

Art.258 , alin 4 

Nivelurile stabilite pentru 
anul 2015 

lei / ha 
 Zona A – rang IV Zona B-rang IV Zona C – rang V Zona D – rang V 
 Coef  corectie 1,10 

inclus  
Coef corectie 
1,10 Inclus  

Coef  corectie 1,0 
inclus 

Coef  corectie 1,0 
inclus 

1. Arabil 31 24 19 15 
2. Pasune 24 21 15 13 
3. Fanete 24 21 15 13 
4. Livezi 59 51 35 28 
6. Drumuri si CF 0 0 0 0 
7.  Teren 

neproduct 
0 0 0 0 



  

Impozitul pe terenurile amplasate in EXTRAVILAN – orice alta categorie de folosinta decat cea 
de terenuri cu constructii. 
 

 Categoria de folosinta 
Art. 251 (6) 

Nivelurile stabilite pentru 
anul 2015 

lei / ha 
 Zona A  

rang IV 
Zona B  
rang IV 

Zona B  
rang V 

Zona C  
rang V 

 Coef  corectie 
1,10 inclus  

Coef  corectie 
1,05 inclus 

Coef  corectie  
1,0 inclus 

Coef  corectie  
0,95 inclus 

1. Teren cu constructii 35 30 28 25 
2. Arabil 55 51 48 43 
3. Pasune 31 28 26 21 
4. Fanete 31 28 26 21 
5. Livezi 62 56 53 48 
6. Paduri si alte terenuri 

cu vegetatie forestiera 
18 15 14 12 

 

 
CAPITOLUL III – Impozitul  asupra mijloacelor de transport 
 

 Mijloace de transport cu tractiune mecanica : 
 
1. VEHICULE INMATRICULATE 
 

Nivelurile stabilite pentru anul 2015 Mijloc  de  transport 
Art.263 ; (2)   , Legea nr. 209/13.11.2012 Valoarea taxei 

- lei  200 cmc sau fractiune  
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu cap. cil. de până 
la 1600 cmc, inclusiv 

8 

2. Autoturisme cu cap. cil. între 1601 – 2000 cmc, inclusiv  18 
3. Autoturisme cu cap. cil. între 2001 – 2600 cmc, inclusiv 72 
4. Autoturisme cu cap. cil. între 2601 – 3000 cmc, inclusiv 144 
5. Autoturisme cu cap. cil. peste 3001 cmc 290 
6. Autobuze, autocare, microbuze 24 
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 
12 tone inclusiv ( autoutilitare, auto transport marfa, etc) 

30 

8). Tractoare înmatriculate 18 
 

 
2. VEHICULE INREGISTRATE 
 
 

Nivelurile stabilite pentru anul 2015 Mijloc  de  transport 
Legea nr. 209/13.11.2012 Valoarea taxei 

- lei  200 cmc sau fractiune  
1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4800 cmc 3 
2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4800 cmc 5 
3. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata (combine, etc) 50 lei /an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
3.Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau 
mai mare de 12 tone pentru anul 2015 Transport Intern – International    
├────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤ 
│    │                                                                 │   Impozitul, in lei, pentru    │Impozitul, in lei, pentru vehiculele│ 
│    │                                                                 │vehiculele angajate exclusiv in │    angajate in operatiunile de     │ 
│    │                                                                 │operatiunile de transport intern│ transport intern si international  │ 
│    │                         Numarul axelor                          ├────────────────┬───────────────┼─────────────────┬──────────────────┤ 
│    │                si masa totala maxima autorizata                 │  Vehicule cu   │               │   Vehicule cu   │                  │ 
│    │                                                                 │     sistem     │Vehicule cu alt│     sistem      │     Vehicule     │ 
│    │                                                                 │  de suspensie  │    sistem     │  de suspensie   │  cu alt sistem   │ 
│    │                                                                 │ pneumatica sau │ de suspensie  │ pneumatica sau  │   de suspensie   │ 
│    │                                                                 │ un echivalent  │               │  un echivalent  │                  │ 
│    │                                                                 │   recunoscut   │               │   recunoscut    │                  │ 
├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 

Vehicule cu 2 axe                                           
├────┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
│    │1.│Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone      │        0       │       133     │          0      │        133       │ 
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
│    │2.│Masa nu mai putin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone      │       133      │       367     │        133      │        367       │ 
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
│    │3.│Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone      │      367       │       517     │        367      │        517       │ 
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
│    │4.│Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone      │      517       │     1.169     │        517      │       1.169      │ 
├────┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 

Vehicule cu 3 axe 
├────┼──┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
│    │1.│Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone      │       133      │       231     │        133      │        231       │ 
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
│    │2.│Masa nu mai putin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone             231       │       474     │        231      │        474       │ 
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
│    │3.│Masa nu mai putin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 de tone   │      474       │       615     │        474      │        615       │ 
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
│    │4.│Masa nu mai putin de 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone│      615       │       947     │        615      │        947       │ 
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
│    │5.│Masa nu mai putin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone│      947       │     1.472     │        947      │      1.472       │ 
├────┼──┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 
│    │6.│Masa nu mai putin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone│      947       │     1.472     │        947      │      1.472       │ 
├────┼──┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼───────────────┼─────────────────┼──────────────────┤ 

 

4. Remorci, semiremorci si rulote, inmatriculate. 
 

Nivelurile stabilite pentru anul 2015 Masa totala maxima autorizata 
Valoarea Impozit  lei  / an  

a). Pana la 1 tona inclusiv 9 
b). Peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone 34 
c). Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone 52 
d). Peste 5 tone 64 
 

 

CAPITOLUL IV – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatilor 
 
 
 

Taxa pentru eliberarea 
certificatului de urbanism – rural ( 50%) 

Nivelurile stabilite 
pentru anul 2015 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism – mp - Taxa – lei  - 
1. Pana la 150 mp, inclusiv 3 
2. Intre 151 si 250 mp inclusiv 4 
3. Intre 251 si 500 mp inclusiv 5 
4. Intre 501 si 750 mp inclusiv 6 
5. Intre 751 si 1.000 mp inclusiv 7 
6. Peste 1.000 mp 7 lei + 0,01 lei / mp pt.ce 

depaseste suprafata de 1000 mp. 
7.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje si escavari 2 lei pentru fiecare mp afectat 
8.Taxa pt. eliberarea autorizatiei de construire pentru : chioscuri, tonete, 
cabine spatii de si a panourilor de afisas a firmelor si reclamelor 

2  lei pentru fiecare mp de 
suprafata ocupata de 

constructie 
9.Taxa pentru eliberarea autorizatilor privind lucrarile de racorduri la 
bransamente şi rebranşamente la retele : publice de apa, canalizare, 
gaze, energie electrca, telefonie si televiziune prin cablu 

10 lei  pentru fiecare racord 

10.Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de 
urbanism si amenajarea teritoriului, de catre : primari, sau structurile de 
specialitate din cadrul consiliilor judetene 

 10 lei  

11.Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa  9 lei  
12.Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pt. desfasurarea unei activitati 
economice 

10 lei 

13.Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare 10 lei 
14.Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 20 lei 



  

sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile locale 
15.Taxa pentru eliberarea certificatului de producator 35 lei  

16. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi 

a altor autorizaţii similare 

     Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din economia 

naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, în 

clasa 5530 - restaurante şi 5540 baruri, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau 

municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ teritorială se află amplasată unitatea sau 

standul de comercializare, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 

desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, stabilită de către consiliile locale în sumă de până la 

4.195 lei.  
La nivelul municipiului Bucureşti, această taxă se stabileşte de către Consiliul General al 

Municipiului Bucureşti şi se face venit la bugetul local al sectorului în a cărui rază teritorială se află 

amplasată unitatea sau standul de comercializare. 

                   
 
 
 
 
 

 
 

50 lei/an 

 

 
CAPITOLUL V – Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 

 
 
 

Taxa pentru afisaj in scop 
de reclama si publicitate, art. 270 - 271 (2) 

Nivelurile stabilite 
pentru anul 2015 

lei 
1.Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei 

taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate. 
1%  

2.In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana 
deruleaza o activitate economica 

10 lei / an / mp 

3. In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj 
pentru reclama si publicitate 

10 lei / an / mp 

 

CAPITOLUL VI – Impozitul pe spectacole , art. 275 (2) 
 

Manifestare artistica sau activitate distractiva Nivelurile stabilite 
pentru anul 2015  lei 

1. In cazul videotecilor 2 lei / mp  
2. In cazul discotecilor  3 lei  / mp  

CAPITOLUL VII – Taxa hoteliera , art. 278 
Taxa hoteliera Nivelurile stabilite 

pentru anul 2015    lei 
1. Taxa hoteliera Cota de 1 % aplicata la tariful de cazare  

                  
CAPITOLUL VIII - LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru 

 

 

ANEXA – Listele cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru 
Extras din norma juridică NIVELURILE stabilite 

pentru anul 2015 – lei- 
CAP.1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât 
cele eliberate de instanţe., Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă 
Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte 
servicii prestate de unele instituţii publice. 

 
X 

1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte 
autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiunilor lor, 
sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a 
oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte 
pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare. 

 
2 

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal : X 
            - pentru animale sub 2 ani 2 
            - pentru animale peste 2 ani 2 



  

3. Certificarea ( transcrierea ) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor , pe cap de 
animal, în bilete de proprietate  

x 

            - pentru animale sub 2 ani 2 
            - pentru animale peste 2 ani 5 
4. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală 2 
5. Înregistrarea la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 15 
6. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 
7. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă 
întocmite de autorităţile străine. 

2 

8. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă. 2 
9. Eliberarea altor acte de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau 
deteriorate. 

2 

CAP.3. 
1. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii 
permiselor de conducere 

 
X 

a). Obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoria si 
subcategoria A, A 1, B, B1 si B+E 

6 

b). Obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehiculele din categoria si 
subcategoria C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E,Tb, Tv. 

28 

2. Taxe pentru examinarea persoanelor carora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru 
categoriile cuprinse in permisul anulat, precum si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la 
examenul pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere, precum si pentru 
persoanele care nu au absolvit o scoala de conducatori de autovehicule, cu execeptia celor 
pentru categoriile B, B1, B+E 

 
 
 

84 

CAP.4. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de 
circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe. 

X 

 1.Taxe de înmatriculare a autoveculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie 
si autorizare de circulatie pentru probe: 

X 

2.Taxa de inmatriculare permanenta sau temporara a autoveculelor si a 
remorcilor 

 

a). Autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la  3500 kg, inclusiv 60 
b). Autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 145 
3. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate 
permanent sau temporar. 

9 

4. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 414 
5.Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra               │                         │ 

    terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar                │            15           │ 

   nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările            │                         │ 

    ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole            │                         │ 

   şi forestiere 

                                                                        │                         │ 

 

 
 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE an 2015 
 
   

Taxe locale NIVELURILE stabilite pentru anul 
2015 

3.Taxa inscriere mopede si utilaje agricole, forestiere, etc, pe plan local 
 

20 lei 

4.Taxă atribuire număr de înregistrare pt. tractoare şi maşini agricole 
înregistrate la comună 

40 lei 

5.Taxă atribuire număr de înregistrare pentru mopede înregistrate la comună 
 

30 lei 
 

 

 
 
 
 
 



  

 
Anexa nr. 2 

 
TAXE SPECIALE DATORATE PENTRU ANUL 2015 

 
 

 

Nr. 
crt. 

 

SPECIFICAŢIE 
Taxă datorată 

pentru anul 2015 
- lei - 

1 1.1. Închirierea Căminelor Culturale, a veselei, mese si scaune 
pentru organizarea de nunţi, botezuri şi onomastici ; 
 
1.2. Închirierea Căminelor Culturale pentru organizarea fedeleşului, 
balurilor, discotecilor şi a altor manifestări publice ; 
 
1.3. Închirierea veselei Căminelor Culturale ; 
 
1.4. închirierea sălii mici a Caminului Cultural pt. botez, 
onomastica, manifestari publice ; 
1.5. Inchirierea salii mici a caminului cultural Lazaresti pt. 
randuieli bisericesti, parastase, etc    
 
1.6.Inchirierea sala mare camine culturale pentru randuieli 
bisericesti, parastase, etc    
 

300 lei 
 
 70 lei 
 
 20 lei 
 
 50 lei 
 
 20 lei 
 
 30 lei 

2 2.1. Taxă de moară pentru măcinarea cerealelor ; 
2.2. Taxa de moară pentru măcinarea păioaselor şi 
leguminoaselor ; 

0,15 lei / Kg 
0,20 lei / kg 

3 A.Taxa percepută de la producătorii şi comercianţii care desfac 
produse agricole sau alte mărfuri în Târgul săptămânal Lăzăreşti, în 
funcţie de tipul mijlocului de transport : 

3.1. Autocamioane ; 
3.2. Autoturisme de teren si camionete; 
3.3. Autoturisme ; 
 

B. Taxa percepută pentru comercializarea produselor cerealiere în 
târg, în vrac, direct de pe platforma târgului. 

 
 
 
20 lei 
13 lei 
 8 lei 
 
 2 lei/mp 

4 4.Taxa datorată pentru închirierea terenului domeniului public din 
vecinatatea spaţiilor comerciale 
4.1 Taxa pentru inchirierea terenului domeniului public sau privat 
pentru activitati provizorii. 
4.2 Taxa pentru utilizarea domeniului public sau privat communal in 
scop agricol, zootehnic sau pentru desfasurarea unor activitati 
agrozootehnice ; 

 
10 lei/mp/an 
 
0,14 lei/mp/an 
 
 
0,03 lei/mp/an 

5 Taxa datorată pentru închirierea terenului din domeniul privat în 
scopuri agricole ; 
5.1. Pentru teren arabil 
5.2. Pentru teren fâneţe 

 
 
0,12 lei / mp / an 
0,10 lei / mp / an 

6 Taxa pentru  divortul administrativ 500 lei 
 
7 

 
Taxă P.S.I. 

2 lei/an/detinator 
imobil 
 

8  
Taxă pentru înregistrare contracte de arendă 
 

 
20 lei/ contract 
 

9 
 

Taxă pentru avizarea inlocuirii acoperişului locuinţei sau în cazul 
executării unor lucrări de construcţie, exceptate de la eliberarea 
autorizaţiei de construire. 

 
 
200 lei 

 
10 
 

 
Taxă zilnică pentru comert ambulant in Targul Saptamanal 

 
10 lei/zi       

 
11 

 
Taxa paza 
 

 
10 lei/an/ etonator 
imobil 

 
12 

 
Taxa salubrizare 
 

 
3,1 lei/pers/luna 

 
13 

 
Taxa renovare gard 
 

 
2 lei/mp( L x H ) 

 
14 Taxa datorata pentru eliberarea avizului administratorului 

drumurilor comunale pentru lucrari de racordare la reteaua de gaze 
naturale 

15 lei/aviz 

 
 


