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TAXELE PERCEPUTE ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 
 

- MOTORETE, SCUTERE, MOTOCICLETE ŞI AUTOTURISME CU CAPACITATEA 

CILINDRICĂ DE PÂNÂ LA 1600 cm3 INCLUSIV - pentru fiecare grupă de 200 cm³ sau 

fracţiune din aceasta 8 LEI/an pentru fiecare fracţiune de 200 cm3 – 

- MOTOCICLETE, TRICICLURI ŞI CVADRICICLURI CU CAPACITATE CILINDRICĂ DE 

PESTE 1600 cm3 – 9 LEI/an pentru fiecare fracţiune de 200 cm3 - 

- AUTOTURISME CU CAPACITATEA CILINDRICĂ ÎNTRE 1601cm3 şi 2000 cm3  -  
 18 LEI /an pentru fiecare 200 cm³ sau fracţiune de capacitate sub 200 cm³.  

- AUTOTURISME CU CAPACITATEA CILINDRICĂ ÎNTRE 2001 cm3 şi 2600 cm3  -  
 72 LEI /an pentru fiecare 200 cm³ sau fracţiune de capacitate sub 200 cm³.  

- AUTOTURISME CU CAPACITATEA CILINDRICĂ ÎNTRE 2601 cm3 şi 3000 cm3  -  
 144 LEI /an pentru fiecare 200 cm³ sau fracţiune de capacitate sub 200 cm³.  

- AUTOTURISME CU CAPACITATEA CILINDRICĂ DE PESTE 3001 cm3  -  
 290 LEI /an pentru fiecare 200 cm³ sau fracţiune de capacitate sub 200 cm³.  

- AUTOBUZE, AUTOCARE, MICROBUZE – 24 LEI pentru fiecare grupă de 200 cm³ sau 

fracţiune din aceasta 

- ALTE VEHICULE CU TRACŢIUNE MECANICĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ 

AUTORIZATĂ DE PÂNĂ LA 12 TONE INCLUSIV - 30 LEI pentru fiecare grupă de 200 cm³ 

sau fracţiune din aceasta 

-    TRACTOARE ÎNMATRICULATE - 18 LEI pentru fiecare grupă de 200 cm³ sau 

fracţiune din aceasta 

 

  VEHICULE ÎNREGISTRATE 
- VEHICULE ÎNREGISTRATE CU CAPACITATE CILINDRICĂ < 4800 cm3 – 4 lei/200 cm3 

sau fracţiune din aceştia; 

- VEHICULE ÎNREGISTRATE CU CAPACITATE CILINDRICĂ > 4800 cm3 – 6 lei/200 cm3 

sau fracţiune din aceştia; 

- VEHICULE FĂRĂ CAPACITATE CILINDRICĂ EVIDENŢIATĂ – 100 lei/an. 

 

Pentru ataşe taxa anuală se stabileşte la nivelul a 50% din taxa datorată pentru 

motociclete, motorete şi scutere. 
 

A.II. PENTRU AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ 

MAXIMĂ AUTORIZATĂ EGALĂ SAU MAI MARE DE 12 TONE: 
____________________________________________________________________________   
   

Impozitul (lei/an/autovehicul) 

Numărul axelor şi masa totală             Ax(e) motor(oare) cu sistem  Alte sisteme de  

maximă autorizată (în tone)                             de suspensie pneumatică               suspensie pentru      
       sau echivalente recunoscute               axele motoarelor 

1. Vehicule cu două axe şi cu masa: 
_____________________________________________________________________________ 
1. de cel puţin 12 t, dar mai mică de 13 t        0        142 
2. de cel puţin 13 t, dar mai mică de 14 t            142        395   
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3. de cel puţin 14 t, dar mai mică de 15 t                           395                                              555 

4. de cel puţin 15 t, dar mai mică de 18 t                           555                                            1257 

5. de cel puţin 18 tone                                                                         555                                            1257   
 

2. Vehicule cu 3 axe şi cu masa: 
 

1.  de cel puţin 15 t, dar mai mică de 17 t            142                                              248       

2.  de cel puţin 17 t, dar mai mică de 19 t                             248                                              509 

3.  de cel puţin 19 t, dar mai mică de 21 t                             509                                              661 

4.  de cel puţin 21 t, dar mai mică de 23 t                          661                                             1019 

5. de cel puţin 23 t, dar mai mică de 25 t                                        1019                                             1583 

6. de cel puţin 25 t, dar mai mică de 26 t                                        1019                                             1583     

7. de cel puţin 26 tone                                           _____________ 1019     _________________       1583_____ 

3. Vehicule cu 4 axe şi cu masa : 

1.  de cel puţin 23 t, dar mai mică de 25 t                               661                                               670       

2.  de cel puţin 25 t, dar mai mică de 27 t                               670                                             1046 

3.  de cel puţin 27 t, dar mai mică de 29 t                                        1046                                             1661     

4.  de cel puţin 29 t, dar mai mică de 31 t                                      1661                                             2464       

5.  de cel puţin 31 t, dar mai mică de 32 t                                        1661                                              2464  

6.  de cel puţin 32 tone                                                                     1661                                              2464   

 

A.III. Pentru combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)de 

transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone: 
                                                                                
                                                                                  Taxa (lei/an/autovehicul 

                                                       

Numărul axelor şi masa totală             Ax(e) motor(oare) cu sistem  Alte sisteme de  

maximă autorizată (în tone)                             de suspensie pneumatică               suspensie pentru      
       sau echivalente recunoscute               axele motoarelor 

Vehicule cu 2+1 axe şi cu masa : 
 ___________________________________________________________________________________________________________ 
1.  de cel puţin 12 t, dar mai mică de 14 t                                     0                                                   0             

2.  de cel puţin 14 t, dar mai mică de 16 t                                     0                                                   0 

3.  de cel puţin 16 t, dar mai mică de 18 t                                0                                                 64 

4.  de cel puţin 18 t, dar mai mică de 20 t                                        64                                               147 

5.  de cel puţin 20 t, dar mai mică de 22 t                                 147                                               344    

6.  de cel puţin 22 t, dar mai mică de 23 t                                 344                                               445  

7.  de cel puţin 23 t, dar mai mică de 25 t                                 445                                               803 

8.  de cel puţin 25 t, dar mai mică de 28 t                                      803                                             1408 

9. de cel puţin 28 tone                                                                    803                                             1408      
 

1. Vehicule cu 2+2 axe şi cu masa : 

1. de cel puţin 23 t, dar mai mică de 25 t                                        138                                              321     

2. de cel puţin 25 t, dar mai mică de 26 t                                        321                                              528   

3. de cel puţin 26 t, dar mai mică de 28 t                                 528                                               775  

4. de cel puţin 28 t, dar mai mică de 29 t                                 775                                               936 

5. de cel puţin 29 t, dar mai mică de 31 t                                 936                                             1537   

6. de cel puţin 31 t, dar mai mică de 33 t                                      1537                                            2133   
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7. de cel puţin 33 t, dar mai mică de 36 t                                      2133                                            3239  

8. de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t                                      2133                                            3239   

9. de cel puţin 38 tone                                                                   2133                                            3239           

2. Vehicule cu 2+3 axe şi cu masa: 

1. de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t                                         1698                                            2363  

2. de cel puţin 38 t, dar mai mică de 40 t                                         2363                                            3211  

3. de cel puţin 40 tone                                                                      2363                                            3211 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Vehicule cu 3+2 axe şi cu masa : 

1. de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t                          1500                                           2083                  

2. de cel puţin 38 t, dar mai mică de 40 t                           2083                                           2881 

3. de cel puţin 40 t, dar mai mică de 44 t                          2881                                           4262 

4. de cel puţin 44 tone                                                                         2881                                          4262   

 

4. Vehicule cu 3+3 axe şi cu masa : 

1. de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t                                   853                                           1032    

2. de cel puţin 38 t, dar mai mică de 40 t                                   1032                                           1542    

3. de cel puţin 40 t, dar mai mică de 44 t                                         1542                                            2454 

4. de cel puţin 44 tone                                                                      1542                                            2454        

 

B. PENTRU REMORCI, SEMIREMORCI  SAU RULOTE: 

                   Capacitatea                    - lei/an – 

a) până la 1 tonă inclusiv                           9 

b) peste 1 tonă, 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 
 

 

*). Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau 

trenuri rutiere), conform lit. A, pct.III. 
 

 

C. PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ 

                    - lei/an-  

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal           21 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri              56  

3. Bărci cu motor                210 

4. Nave de sport şi agrement                                 1119 

5. Scutere de apă                 210 

6. Remorchere şi împingătoare                                                                                    x                   

a) până la 500 CP inclusiv                                                                           559               

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP  inclusiv                                                                 909 

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP inclusiv            1398 

d) peste 4000 CP                                                                                                           2237  

     7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din aceasta           182 
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     8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:                                                                              x 

      a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 tone inclusiv           182   

      b) cu capacitate de încărcare de peste 1500 tone şi până la 3000  tone inclusiv      280  

      c) cu capacitate de încărcare de peste 3000 tone             490 

* Sunt scutite de impozit autoturismele, motocicletele cu ataş şi motociclurile care aparţin  

persoanelor cu handicap locomotor şi care sunt adaptate handicapului acestora. 

    Sunt scutite de impozit mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 

   *Pentru plata cu anticipaţie a taxei auto, datorată pentru întregul an de către persoanele 

fizice, până la data de 31.03.2019, se acordă o bonificaţie de 10%.             
   

TAXE 

PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI 

AUTORIZAŢIILOR 
 
 

A. În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc  în funcţie de valoarea acestora sau a 

instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel: 
 

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban: 
          

Suprafaţa pentru care  se obţine certificatul de urbanism                               Taxa  

1.1  În mediul urban:                                                                                                         - lei - 

 a) până la 150 m2 inclusiv            6 

 b) între 151 şi 250 m2 inclusiv           7 

 c) între 251 şi 500 m2 inclusiv           9 

 d) între 501 şi 750 m2 inclusiv         11 

 e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv                   13  

f) peste 1000   m2      14+0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care  

                                                                                            depăşeşte suprafaţa de 1.000 m2 

1.2. În mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban pentru 

eliberarea certificatului de urbanism. 

2. (1) Pentru eliberarea autorizaţiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizată a 

lucrărilor, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora. Pentru clădirile cu destinaţie de locuinţă şi 

anexe gospodăreşti taxa se stabileşte la 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 

     (2)Taxele de autorizare nu se datorează în cazul eliberării de autorizaţii pentru 

lăcaşuri de cult, inclusiv pentru construcţiile – anexe ale acestora, pentru lucrările de 

dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor de transporturi care aparţin 

domeniului public al statului, pentru lucrările de interes public judeţean sau local, precum şi 

pentru construcţiile ai căror beneficiari sunt instituţiile publice. 

3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări, necesare studiilor geotehnice, 

ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi 

altor exploatări taxa datorată pentru fiecare m2 este  de  8 lei/m2 afectat. 

4. Pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier, în 

vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, taxa este de 

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 
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5. Pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori 

campinguri taxa datorată este de 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. 

6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de 

expunere, situate pe căile şi în spaţiile  publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a 

panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor taxa datorată este de 7 lei pentru fiecare metru 

pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 
7.  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele 

prevăzute în prezentul capitol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. 
8. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală, a construcţiilor taxa 

datorată este de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora. În cazul  desfiinţării parţiale 

cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită a clădirii supuse demolării. 

9. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de 

construire taxa este de 30% din valoarea taxei pentru eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale. 

10. 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 

taxa este de 12 lei. 

11. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism  şi 

amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului 

judeţean, taxa este  de  14 lei. 

12. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă taxa este de 8 lei. 

13. Pentru avizarea documentaţiei tehnice de către comisia de protecţie civilă a 

Primăriei Gornet taxa este de 10% din taxa de autorizaţie. 
 

Taxa percepută pentru autorizaţia de construire, în cazul persoanelor fizice se va 

regulariza în termen de 15 zile de la data expirării termenului de executare al construcţiilor 

potrivit anexei nr. 1, atunci când valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este mai 

mică decât valoarea determinată în conformitate cu anexa mai sus menţionată. 
 

B. Pentru eliberarea altor autorizaţii şi certificate decât cele prevăzute la lit. A, precum şi 

pentru viza anuală sau trimestrială a acestora se datorează următoarele taxe: 
 

1. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice:

       - în mediul rural    13 lei 

2. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare:          15 lei  

3. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 

planuri, deţinute de consiliile locale:    30 lei/m2 sau fracţiune de m2; 

4. Taxa pentru eliberarea certificatului de producător         50 lei. 

5. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de 500 

lei   

       



ROMÂNIA                             Anexe la Hotărârea nr. 46 / 2018 a Consiliului Local 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL GORNET 

 
TAXELE ŞI IMPOZITELE LOCALE VALABILE ÎNCEPÂND CU ANUL 2019 

 

 

 

6 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI 

PUBLICITATE 
 
 

 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:  
 

1. în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică: 

                       25 lei/an/m² sau fracţiune de m² 
 

2. în cazul unui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate:   

               20 lei/an/m² sau fracţiune de m² 

   

 ALTE TAXE LOCALE 
 

1. Taxa zilnică pentru utilizarea  

temporară a locurilor publice:  10 lei/zi  

2. Taxa pentru deţinerea în proprietate sau în folosinţă,  

după caz, de utilaje autorizate să funcţioneze în scopul  

obţinerii de venit:     10 lei/zi 
           

IMPOZITUL PE SPECTACOL  
 

 Pentru activităţi artistice şi distractive, de videotecă şi discotecă, impozitul pe spectacole 

se stabileşte după cum urmează: 
 

 1. Pentru videoteci :    * 0,1 lei/m²/zi 

 2. Pentru discoteci :    * 0,2 lei/m²/zi 
 

Rangul localităţii *Coeficient de corecţie 

0 8,00 

I 5,00 

II 4,00 

III 3,00 

IV 1,10 
V 1,00 

 

*Notă – Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite mai sus cu 

coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii 
 

IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 
 

I. În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 

impozitare la valoarea impozabilă a clădirii, respectiv: 

 - 0,1 % pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă; 

 - 0,5 % pentru clădirile nerezidenţiale. 
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II.Valoarea impozabilă a unei clădiri se determină prin înmulţirea suprafeţei desfăşurate 

a clădirii, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea corespunzătoare din tabelul anexă nr. 1 

 

 

VALORILE IMPOZABILE 

(pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată*) la clădiri 

şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice 

                                                                                 

                                                                                                                            ANEXA nr. 1 
                                                                     Valoare impozabilă 

Nr. 

crt Tipul clădirii 

Cu instalaţii de apa, 

canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 

cumulative***) 

lei/m2 

Fără instalaţii de apă, 

canalizare, electricitate 

sau încălzire 

lei/m2 

0 1 2 3 

a) 

Clădiri 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 

1000 600 

b) 

Clădiri cu pereţi exteriori din lemn, din 

piatră naturală, din cărămidă nearsă, 

din vălătuci sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic şi/sau 

chimic 

300 200 

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 

200 175 

d) 

Clădire-anexă cu pereţi exteriori din 

lemn, din piatră naturală, din cărămidă 

nearsă, din vălătuci sau din orice alte 

materiale nesupuse unui tratament 

termic şi/sau chimic 

125 

 

75 

 

 

e) 

Subsol, demisol sau mansardă 

utilizată ca locuinţă 

Valoarea reprezintă 75% din suma care s-ar aplica 

clădirii 

f) 

Subsol, demisol sau mansardă 

utilizată cu alte scopuri decât cel de 

locuinţă 

Valoarea reprezintă 50% din suma care s-ar aplica  

clădirii 

*)   Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor 

tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, loggiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele 

podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite. 

              Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie 2019; 

b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 

ianuarie 2019. 

c) cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 

ianuarie 2019. 
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*)   Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci 

suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de 

transformare de 1,40. 

         ***)  În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii se vor utiliza valorile impozabile, în lei/m², 

prevăzute în col. 3 

NOTĂ: 

1. Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de amplasarea clădirii, prin înmulţirea sumei 

determinate conform punctului II de mai sus cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în  

tabelul anexă 2. 

 

                                                                                                    ANEXA 2 

Zona în 

cadrul 

localităţii 
Rangul localităţii 

 0 I II III IV V 

A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 
B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 

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

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

 

 Impozitul pe clădiri pentru persoanele fizice se calculează prin aplicarea cotei de 

0,1% asupra valorii impozabile a clădirilor rezidenţiale şi clădirilor anexă (valoarea 

impozabilă se obţine prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a clădirii exprimată 

în metri pătraţi cu valoarea corespunzătoare din tabelul anexă nr. 1), respectiv 0,5 % 

asupra valorii impozabile a clădirilor nerezidenţiale (valoare ce poate rezulta dintr-un 

raport de evaluare, din valoarea finală a lucrărilor de construcţii sau din actul prin care 

se transferă dreptul de proprietate). 
   *Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri datorat pentru întregul an de către 

persoanele fizice, până la data de 31.03.2019, se acordă o bonificaţie de 10%. 

 Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la 31 martie 2019 şi 

30 septembrie 2019.            

 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. 

 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoane 

juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,20 % aplicată 

asupra valorii impozabile a clădirii. 

 Valoarea impozabilă a clădirii aflate în proprietatea persoanelor juridice este 

valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozit/taxă 

şi poate fi: 

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare; 

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii; 

c) valoarea ce rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate; 

d) valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii. 
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În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri este 

de 5% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului de 

referinţă. 

În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în 

cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de 

proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în 

care se înstrăinează. 

    

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURI 
 

Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la 31 martie 2019 şi 30 

septembrie 2019.          

   *Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren datorat pentru întregul an de către 

persoanele fizice, până la data de 31.03.2019, se acordă o bonificaţie de 10%.         

 

     Terenuri amplasate în intravilan* 
 În cazul unui teren amplasat în intravilan categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul 

pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 

corespunzătoare rangului localităţii; 

 

ANEXA 3 
 

- Rang IV –  850 lei/ha, satul Gornet în întregime, zona A 

- Rang V   –  650 lei/ha, satele Cuib, Bogdăneşti şi Nucet în întregime, zona A. 
 

 Ierarhizarea localităţilor  pe ranguri este potrivit Legii nr. 351/2001 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi. Art. 2 

alin. (2) litera e): ,,rangul IV – sate reşedinţă de comună” şi litera f): rangul V – sate componente 

ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor”.  

 

*  În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de 

folosinţă decât cea de  terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea 

numărului de metri pătraţi cu valorile corespunzătoare din tabelul anexă nr. 4 iar suma rezultantă se 

înmulţeşte la rândul său cu coeficienţii de corecţie corespunzători rangului localităţii prevăzuţi în 

tabelul anexă 5 

                                                                       ANEXA 4 

Nr. 

crt. 

ZONA        lei/ha 
 

Categoria 

de folosinţă 

Zona A Zona B Zona C Zona D 

1. Arabil 28 21 19 15 

2. Păşuni 21 19 15 13 

3. Fâneţe 21 19 15 13 

4. Vii 46 35 28 19 

5. Livezi 53 46 35 28 

6. Pădure şi alt teren cu 28 21 19 15 
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vegetaţie forestieră 

7. Terenuri cu ape 15 13 8 X 

8. Drumuri şi căi ferate X X X X 

9. Terenuri neproductive X X X x 
 

 

                                                                                                                                        ANEXA 5 

Rangul localităţii Coeficient de corecţie 

0 8,00 

I 5,00 

II 4,00 

III 3,00 

IV 1,10 

V 1,00 
 

Terenuri amplasate în extravilan 

 
 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea 

suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare din tabelul anexă 6, înmulţită cu 

coeficientul de corecţie corespunzător prevărul la ANEXA 5 din prezenta hotărâre.   

                                                                                   ANEXA 6 

Nr. 

crt. 

ZONA        lei/ha 
 

Categoria 

de folosinţă 

A B C D 

1. Teren arabil 50 48 45 42 

2. Păşuni 28 26 22 20 

3. Fâneţe 28 26 22 20 

4. Vii pe rod] 55 53 50 48 

5. Vie până la intrarea pe rod x x x x 
6. Livezi pe rod 56 53 50 48 

7. 
Livadă până la intrarea pe 

rod 
X X X X 

8. 
Păduri sau alte terenuri cu 

vegetaţie forestieră 
16 14 12 8 

9. 

Păduri în vârstă de până la 

20 de ani şi păduri cu rol 

de protecţie 
X X X X 

10. 
Teren cu apă, altul decât 

cel cu amenajări piscicole 
6 5 2 1 

11. 
Teren pe care se află 

amenajări piscicole 
34 31 28 26 

12. Teren cu construcţii 31 28 26 22 

13. Drumuri şi căi ferate X X X X 

14. Terenuri neproductive X X X X 
   

Pentru toate terenurile din intravilan şi extravilan, ZONA A a fost 

stabilită ca fiind  satele Gornet, Cuib, Bogdăneşti şi Nucet,  în întregime. 
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În vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, se constituie Comisia de analiză şi control a terenurilor şi 

clădirilor din comuna Gornet, în următoarea componenţă: 

1. Negoiţescu Nicolae  - primar 

2. Ştefan Lucian   - secretar 

3. Lungu Simona   - inspector urbanism 

4. Stoicescu Elisabeta  - inspector agricol 

5. Dumitrescu Ionel  - inspector taxe şi impozite 

 

SCUTIRI 
 

Nu se datorează impozit pe clădiri pentru: 

- clădirile proprietate a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale sau a oricăror 

instituţii publice; 

- clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologie, muzee ori case 

memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare; 

- clădirile care constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute 

oficial în România şi componentelor locale ale acestora; 

- clădirile care constituie patrimoniul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de stat, 

confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu sau acreditate; 

- clădirile unităţilor sanitare publice; 

- clădirile funerare din cimitire şi crematorii; 

- clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice; 

- clădirile care sunt folosite ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru 

furaje, silozuri şi/sau pătule pentru conservarea cerealelor; 

- clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, de către asociaţii, fundaţii şi 

culte, potrivit hotărârii de consiliu local; 

     - clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor 

de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

      - clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 

handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, 

respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi 

întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de 

invaliditate; 

 

Nu se datorează impozit pe teren pentru: 

     - terenul aferent unei clădiri, pentru suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire; 

     - orice teren al unui cult religios recunoscut de lege şi al unei unităţi locale a acestuia, 

cu personalitatea juridică; 

     - orice teren al unui cimitir, crematoriu; 

     - orice teren al unei instituţii de învăţământ preuniversitar şi universitar, autorizată 

provizoriu sau acreditată; 
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     - orice teren al unei unităţi sanitare de interes naţional care nu a trecut în patrimoniul 

autorităţilor locale; 

     - orice teren deţinut, administrat sau folosit de către o instituţie publică; 

     - orice teren degradat sau poluat; 

     - terenurile improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de 

bălţi, lacuri de acumulare, cele folosite pentru de activităţile de apărare împotriva 

inundaţiilor; 

     - terenurile parcurilor industriale, ştiinţifice şi tehnologice; 

    - terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor 

de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

    - terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de 

invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, 

supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate 

în gradul I de invaliditate 
 

Nu se datorează impozit pe mijloace de transport pentru: 

        -   mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război,  

văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur 

mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

- mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 

handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a 

reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere 

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

pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

    -   mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 

 

MAJORĂRI DE ÎNTÂRZIERE 
 

 Penalităţile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu 

ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, 

inclusiv. Nivelul majorărilor de întârziere este de 1 % pe lună, conform Legii nr. 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală, art. 183, alin. (2). 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    CONTRASEMNEAZĂ 

      ...................................                 SECRETAR, 

               LUCIAN ŞTEFAN  


	C. PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ
	TAXE
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