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   RAPORT 

 

  PENTRU STABILIREA  IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2015 

 

 Principalele impozite/taxe locale atat pentru persoane fizice cat si pentru persoanele juridice sunt: 

- impozitul/taxa pe cladiri ; 

- impozitul/taxa  pe teren – intravilan si extravilan 

- impozitul/taxa pe mijloace de transport 

- taxe eliberarea certificatelor, autorizatiilor si avizelor; 

- taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate; 

- impozitul pe spectacole; 

- taxele hoteliere; 

- taxele speciale; alte taxe locale. 

 

 Potrivit  Atr. 288 din Legea 571/2003 ,privind Codul fiscal, cu toate modificarile si completarile ulterioare, 

Consiliile locale pot adopta hotarari privind stabilirea de impozite si taxe locale pentru anul fiscal 2015, intre limitele si in 

conditiile prevazute de Legea 571/2003, republicata.  

 Potrivit prevederilor art. 292 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, in cazul impozitelor si taxelor locale care 

constau intr-o anumita suma de lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, aceste sume se indexeaza o data 

la 3 ani pana la data de 30 aprilie a anului in cauza, pentru anul urmator, prin hotarare de Guvern, tinand cont de evolutia 

ratei inflatiei de la ultima indexare.  

Pentru anul 2015 se stabilesc impozitele si taxele locale pe baza Titlului IX din Legea nr. 571/2003, republicata 

privind Codul fiscal , a HG 44/2004 , HG 797/2005, HG 1514/2006, OG 59/2010 si HG 791/2010, OG 30/2011, OG 

125/2011, HG 1309/2012, Legea 262/2013 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte 

taxe asimilate acestora precum si a prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale, Ordinul nr 1501/2006 a 

MAI privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe 

a vehiculelor si a Legii 215/2001. 

 Potrivit Legii 571/2003 privind Codul fiscal cu modif. si completarile ulterioare , Art. 287, alin (1)   nivelul 

impozitelor si taxelor locale pot fi majorate anual de catre autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, cu cote 

aditionale care nu pot fi mai mari de 20%, fata de nivelurile aprobate prin Hotarare a Guvernului potrivit art. 292 privind 

indexarea impozitelor si taxelor locale.  

 

PENTRU ANUL 2015 

 - Impozitele/taxele pe cladiri pentru persoanele fizice nu se maresc fata de anul 2014 si sunt cele mentionate in 

capitolul I,  si nu se majoreaza fata de  HG 1.309 /2012 privind valorile impozabile potrivit Codului  fiscal.  

 - Impozitele/taxele pe terenul intravilan pentru persoanele fizice si juridice, sunt cele mentionate in capitolul II,  si 

nu se majoreaza fata de  HG 1.309 /2012 privind valorile impozabile potrivit Codului  fiscalsi fata de valorile anului 2014.  

 -Impozitul/taxa pe terenul extravilan, indiferent de rangul localitatii, zona sau categoria de folosinta nu se 

majoreaza fata de nivelurile stabilite prin HG 1.309/2012 privind  valorile impozabile potrivit Codului  fiscal ; acestea sunt 

cele mentionate in capitolul II si nu sunt mai mari fata de anul 2014. 

 -Impozitul pe mijloacele de transport pentru persoanele fizice si juridice nu se majoreaza fata de cel prevazut in HG 

1.309/2012 ;  OG 125/2011,OG 59/30.06.2010 si HG 791/2010  privind Codul fiscal si este cel mentionat la capitolul III. 

 - Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor pentru anul 2015 sunt mentionate la capitolul IV. 

- Taxele pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, impozitul pe spectacole nu se majoreaza  fata de HG 

1.309/2012 si sunt cele mentionate la capitolul V. 

- Impozitul pe spectacole si taxele hoteliere sunt precizate in capitolul VI. 

            - Taxele speciale sunt precizate in capitolul VII. 

- Alte taxe locale sunt precizate in capitolul VIII. 

- Sanctiuni – limite minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice si in cazul, persoanelor juridice 

sunt prevazute in capitolul IX. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, teren si mijloace de transport datorat pe intregul an 2015 de catre 

persoanele fizice si juridice , pana la 31 martie, inclusiv, se propune acordarea unei bonificatii de 10%. 
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Propunem ca pentru anul 2015 sa se faca anularea creantelor fiscale,  de 10 lei,  restante,  aflate in sold la data de 31 

decembrie 2014  indiferent de tipul de creanta (debit, ramasite, majorari, penalitati-cumulate), atat pentru persoanele fizice 

cat si pentru persoanele juridice , asa cum prevede art 178, pct M27, subpct. (2) din OG 92/2003 cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 

Se acorda scutiri de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren datorate de catre persoanele juridice 

in conditiile elaborarii unor scheme de ajutor de stat in conditiile indeplinirii dispozitiilor prevazute de OUG nr. 

117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat. 

Se propune acordarea  scutirii de la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenul intravilan pentru o singura 

proprietate la: 

- persoanele fizice care au venituri lunare exclusiv din ajutor social ; 

- persoanele fizice care au venituri lunare exclusiv din indemnizatii de somaj (daca nici unul din proprietarii imobilelor 

nu au alte venituri) ; 

Pentru persoanele care au venituri lunare mai mici decat salariul minim brut pe tara, pentru cazurile considerate 

exceptionale, se va constitui o comisie ,care in urma analizarii situatiei, va aproba scutirea de la plata impozitului pe cladire 

si terenul intravilan, dar numai pentru o singura proprietate. 

Scutirea se va acorda proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului, incepand cu data de intai a lunii 

urmatoare celei in care persoanele in cauza depun documentele justificative, cu conditia sa nu aiba restante sau acestea sa fie 

achitate in momentul depunerii cererii.  

Acte necesare :  

-   cerere privind solicitarea scutirii 

-   copie act identitate; 

-   acte doveditoare in vederea stabilirii proprietatii( extras de carte funciara, titlu de proprietate, etc) 

-   adeverinta  privind veniturile realizate /familie si adeverinta de la Administratia Finantelor Publice Jibou si de la 

biroul agricol din cadrul Primariei Jibou ; 

-  se va intocmi ancheta sociala de catre compartimentul de servicii si prestatii sociale in vederea stabilirii situatiei reale 

a familiei. 

Se acorda scutirea de la plata impozitului pe cladiri, teren si de la plata taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism 

si autorizatiei de construyire in cazul unor calamitati naturale, conf. Art. 286 pct (4) din Legea 571/2003. 

 Pentru anul 2015 , conform art. 286, pct (8)  consiliul local propune scutirea de la plata impozitului pe cladiri sau o 

reducere a acestuia pe o perioada de minimum 7 ani , cu incepere de la data de intai ianuarie a anului fiscal urmator 

finalizarii lucrarilor de reabilitare , pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinte si a imobilelor care au 

executat lucrari de interventie pe cheltuiala proprie, pe baza procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit 

in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de interventie recomandate de catre auditorul energetic, in 

certificatul de performanta energetica sau, dupa caz, in raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut in Ordonanta de 

Urgenta a Guvernului nr. 18/2009, privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari 

si completari prin Legea nr. 158/2011. 

 Pentru anul 2015 , in conformitate cu  art. 286, pct (9), Consiliul local propune  acordarea unei scutiri de la plata 

impozitului pe cladiri/taxei pe cladiri pe o perioada de 5 ani consecutivi, cu incepere de la data de 1 ianuarie a anului fiscal 

urmator in care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor, pentru proprietarii care executa lucrari in conditiile Legii nr. 

153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambnientale a cladirilor. 

Conf art. I  pct 1 si art. II din Legea nr. 262/2013 (M124) incepand cu data de 1 ianuarie 2014, …Consiliul local 

poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren pentru proprietarii de terenuri degradate sau poluate neincluse in 

perimetrul de ameliorare, la solicitarea acestora, cu avizul favorabil al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al 

Ministerului mediului si Schimbarilor Climatice.  

Scutirea de la plata impozitului pe terenul degradat sau poluat se aplica persoanei respective cu incepere de la data de 1 a 

lunii urmatoare celei in care au fost obtinute avizele favorabile ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al 

Ministerului mediului si Schimbarilor Climatice. Propunem acordarea scutirii. 

 Impozitele si taxele pe cladiri, terenuri , mijloace de transport  si taxa pentru afisajul  in scop de reclama si publicitate 

se platesc anual, anticipat sau semestrial. Termenele sunt stabilite atat pentru persoanele fizice cat si cele juridice si sunt : 31 

martie si 30 septembrie inclusiv, termene care se pot schimba in functie de modificarile legislative . 

 Se urmareste o incasare cit mai aproape de 100% a tuturor impozitelor si taxelor locale. 

 Prin instiintarile care se trimit contribuabililor, anual, sau la termenele scadente se urmareste evitarea, pe cat  

posibil, a incasarilor prin executare silita.Conform OG 92/2003 cu modificarile ulterioare , pentru sumele neincasate in 

termen, dupa data scadentei se trece la executarea silita a rau platnicilor. 
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 Odata cu intrarea in vigoare a hotararii privid impozitele si taxele locale pentru anul 2015 se revoca HCL nr 88 din 

17 decembrie  2013 privind impozitele si taxele pentru anul 2014 precum si orice alte dispozitii contrare. 

  

CAPITOLUL  I -   IMPOZITUL/TAXA PE CLADIRI 

 

A) Impozitele /taxele pe cladiri persoane fizice: 

-     pentru anul 2015, in cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin  aplicarea cotei de impozitare de 

0.1% la valoarea impozabila a cladirii indiferent de mediul (urban sau rural) in care este situata constructia. 

 

 Valorile impozabile care stau la baza stabilirii impozitului pe cladiri pentru anul 2015 sunt cele prevazute in HG 

1.309/2012 Art. 251 alin. (3)privind Codul fiscal  

                                                

VALOAREA IMPOZABILA (RON) LEI/MP TIPUL CLADIRII 

Cu instalatii de apa, 

canalizare,electrice,si 

incalzire(conditii cumulative) 

Fara instalatii de apa, 

canalizare, electrice sau 

incalzire 

 

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti 

exteriori din caramida arsa sau din orice alte 

materiale rezultate in urma unui tratament termic 

si/sau chimic  

935 555 

B. Cladiri cu pereti exteriori din lemn, din piatra 

naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din 

orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 

si/sau chimic 

254 159 

C. Cladire- anexa cu cadre din beton armat ori cu 

pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte 

materiale rezultate in urma unui tratament termic 

si/sau chimic 

159 143 

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din 

piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau 

din orice alte materiale nesupuse unui tratament 

termic si/sau chimic 

95 63 

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 

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 

50% din suma care s-ar aplica 

cladirii 

 

Mentiuni : Conform Legii 351/2001,  orasul Jibou este incadrat ca localitate de rangul III, satele apartinatoare in localitati de 

rangul V ;intravilanul localitatii Jibou este impartit in IV zone- conf. HCL 32/28.05.2013 iar satele apatinatoare: Var, Rona, 

Husia, Cuceu au o singura zona - zona A. 

Coeficientii de corectie corespunzatori localitatilor de rangul III si V  si a zonelor in cadrul localitatilor sunt: 

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii 

 III 

(oras Jibou) 

                     V         

        (Sate apartinatoare) 
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A  2,30 1.05 

B  2,20  

C  2,10  

D                          2,00  

 

In cazul cladirii utilizate ca locuinta, a carei suprafata construita depaseste 150 mp, valoarea impozabila a acesteia, 

determinata in urma aplicarii valorilor mai sus mentionate, se majoreaza cu cate 5% pentru fiecare 50 metri patrati sau 

fractiune din acestia. 

Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii valorilor mai sus mentionate, se reduce in functie de anul 

terminarii acesteia, dupa cum urmeaza : 

a) cu 20%, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta ; 

b) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a 

anului fiscal de referinta.  

   Art 252(1) prevede :  Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, 

majorat dupa cum urmeaza : 

 - cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu ; 

 - cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu ; 

 - cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu ; 

 (2) Nu intra sub incidenta alin (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala 

. 

 (3) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri inafara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se 

determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de 

proprietar . 

 (4) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de 

specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, cat si la cele din raza carora sunt 

situate celelalte cladiri ale acestora. 

 

B) Impozitele/taxele pe cladiri- persoane juridice 

 

- Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri la persoanele juridice pt anul 2015, propunem aplicarea cotei de 1.2% la 

valoarea de inventar a cladirilor reevaluate incepand cu 01.01.2012 sau la valoarea cladirilor recuperata integral pe calea 

amortizarii, pentru care valoarea impozabila se reduce cu 15%, ; 

- In cazul cladirii care nu a fost reevaluata, cota impozitului pe cladiri se stabileste de Consiliul local intre : 

a) 10% si 20% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta. Pentru anul 

2015 propunem cota de 15% aplicata la valoarea de inventar a cladirilor  care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani 

anteriori anului fiscal de referinta (incepand cu data de 01.01.2012) ; 

       b) 30% si 40% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta. Propunem 

pentru anul 2015 cota de 35% aplicata la valoarea de inventar a cladirilor care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori 

anului fiscal de referinta, ( incepand cu data de 01.01.2010). 

- Pentru investitiile de peste 500.000 euro, finalizate si puse in functiune la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se 

aplica cota de 0.25% la calculul impozitului pe cladiri, pe o perioada de 3 ani inclusiv. 

 

 CAPITOLUL  II -  IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN SI 

EXTRAVILAN 

 

               Pentru anul 2015 impozitele/taxele pe terenuri sunt stabilite conf HG 1309/2012. 

 

- Nu se majoreaza  impozitul sau taxa  pentru terenul intravilan si extravilan, indiferent de categoria de folosinta, fata de cel 

stabilit prin HG 1309/2012 privind Codul fiscal, atat pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice; 

- Valorile de impunere in lei/ha , pe categorii de folosinta, rangul localitatii si zonele acestora, indexate cu coeficientii de 

corectie corespuzatori, conf. legislatiei in vigoare  sunt cele inscrise in tabelele de mai jos . 

- Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie 

inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%, atat persoanelor fizice cat si celor juridice. 

A. Impozitul/taxa pe terenul intravilan pentru categoria de folosinta « terenuri cu constructii »  

 Impozitul/taxa pe terenul situat in intravilanul localitatilor la categoria de folosinta- terenuri cu constructii, 

exprimat in lei/ha, pe zone, pentru anul 2015,  este urmatorul: 
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     Pentru orasul Jibou :             

Zona A  6545 lei/ha                                                

Zona B  4447 lei/ha                                                

Zona C  2113ei/ha                                                

Zona D  1230 lei/ha                            

      Pentru satele apartinatoare : Cuceu, Husia, Rona, Var: 

Zona A   711 lei/ha.  

       

B. Impozitul/taxa pe terenul intravilan  pentru alte categorii de folosinta decat cea de  «terenuri cu constructii »   

 Impozitul/taxa pe teren, in intravilan, inregistrat la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii,  

pe zone,conf Legii 571/2003  privind Codul fiscal si HG 1309/2012 si ajustat cu coeficientul de corectie 

corespunzator localitatii, conf. Art. 258, alin (5)  si zonei de amplasare, pentru  anul  2015 va fi: 

                                                                                                                      Lei/ha 

                                                      Rang III                                               Rang V         

Categoria de folosinta      Zona A     Zona B     Zona C    Zona D        Zona A 

1. Teren arabil                          84              63           57          45                    28 

2. Pasuni                                   63              57           45          39                    21 

3. Fanete                                   63              57           45          39                    21 

4. Vie                                      138            115           84          57                   46 

5. Livezi                                  159            138          105         84                    53 

6. Paduri si alte terenuri            84              63            57         45                    28 

vegetatie forestiera         

7. Teren cu ape                         45              39             24            x                                15 

8. Drumuri si cai ferate             x                x              x              x                                 x 

9. Terenuri neproductive           x                x              x              x                                x 

 

Coeficientul de corectie corespunzator art 258, alin (5) din Codul fiscal este  3,00 pentru localitatea Jibou si 1,00 

pentru satele apartinatoare 

 
C. Impozitul pe terenul amplasat in extravilan, exprimat in lei/ha. 

 

 Potrivit prevederilor Legii 571/2003  privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare art 258 alin (6), 

calculul impozitului pe terenul amplasat in extravilanul localitatii se face prin inmultirea suprafetei detinute cu sumele din 

tabelul de mai jos, sume care sunt ajustate cu coeficientii de corectie prevazuti in art.251 alin (5), precizati . 

Coeficientii de corectie prevazuti in art.251 alin (5) sunt:  

 

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii 

 III V 

A  2,30 1.05 

B  2,20  

C  2,10  

D                     2,00  

          

Impozitele/taxele  pe terenurile situate in extravilan, in functie de zona in care sunt amplasate si categoria de 

folosinta obtinute in urma calculului mai sus mentionat, stabilite  de HG 1309/2012 privind Codul fiscal vor fi 

urmatoarele: 

 

Impozitul pentru extravilanul orasului Jibou, exprimat in lei/ha /catogorii de folosinta si zone conform 

nivelurilor din HG 1309/2012, ajustat cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii conf art. 251, 

alin (5), pentru anul 2015 propunem sa fie : 

       Lei/ha 

Categoria de folosinta                       Zona A        Zona B    Zona C      Zona D       

1. Teren cu constructii                           71               62           55              44 

2. Arabil                                               115             106           95              84                    

3. Pasune                                                64               57           46              40 
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4. Faneata                                               64               57           46              40 

5. Vie pe rod, alta decat cea  

prevazuta la nr. crt.5.1.                         127            117          105             96 

5.1Vie pana la intrarea pe rod                  x                x              x              x                     

6. Livada pe rod, alta decat  

cea prevazuta la nr. crt 6.1.                   129            117          105            96 

6.1.Livada pana la intrarea pe                                   

 rod                                                             x               x              x             x                   

7. Padure sau alt teren cu 

vegetatie forestiera, cu  

exceptia celui prevazut la 

 nr. crt. 7.1                                               37             31              25           16                          

7.1Padure in varsta de pana  

la 20 de ani  si padure cu rol de protectie  x               x               x              x                     

8. Teren cu apa, altul decat  

cel cu amenajari piscicole                       14             11               4              2                     

8.1.Teren cu amenajari 

piscicole                                                  78             68              59            52 

9.Drumuri si cai ferate                              x               x                x              x                    

          10. Teren neproductiv                                 x               x                x              x  

 

Pentru terenul situat in extravilanul satelor ( Cuceu,Husia, Rona, Var) exprimat in lei/ha /catogorii de folosinta 

si zone, ajustat cu coeficientul de corectie prevazute la art. 251, alin 5 , propunem sa fie impozitul : 

Categoria de folosinta                             Zona A     Zona B     Zona C    Zona D       

1. Teren cu constructii                                   33  

2.  Teren arabil                                              53              

3. Pasune                                                       30              

4. Faneata                                                      30              

5. Vie pe rod, alta decat cea  

prevazuta la nr. crt.5.1.                                58              

5.1Vie pana la intrarea pe rod                       x                 

6. Livada pe rod, alta decat            

cea prevazuta la nr. crt 6.1                           59               

6.1.Livada pana la intrarea pe 

 rod                                                                 x                               

7. Padure sau alt teren cu 

vegetatie forestiera, cu  

exceptia celui prevazut la 

 nr. crt. 7.1                                                     17              

7.1Padure in varsta de pana  

la 20 de ani si padure cu rol de protectie        x               

8. Teren cu apa, altul decat  

cel cu amenajari piscicole                               7               

8.1.Teren cu amenajari 

piscicole                                                         36              

9.Drumuri si cai ferate                                    x              

          10. Teren neproductiv                                         x              

 

CAPITOLUL III  -   IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 

Impozitul pe mijlocul de transport sub 12 tone se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin 

inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare  precizata prin OG 125/2011,  Legea 

209/2012 siHG 1309/2012 ; impozitul pe mijlocul de transport peste 12 tone se calculeaza in functie de numarul de axe , 

greutatea bruta incarcata maxima admisa si tipul de suspensie. 

Termenele de plata a impozitelor si taxelor pe mijloace de transport sunt: 31 martie  si 30 septembrie inclusiv. 
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Impozitele pentru mijloacele de transport care se regasesc in  tabelele de mai jos sunt propuse pentru anul 2014 atat 

pentru persoanele fizice cat si pentru persoanele juridice . 

                                                             
      Lei/an/200 cmc sau fractiune 

1.Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu  

capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc, inclusiv                                                  8 lei 

2.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 2000cmc inclusiv         18 lei                                     

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 2600cmc inclusiv         72 lei 

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 3000cmc inclusiv        144lei 

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cmc      290 lei 

6.Autobuze, autocare, microbuze                                                                             24 lei 

7.Alte vehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv 30 lei  

8.Tractoare inmatriculate                                                                                          18 lei 

9.Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica <4.800 cmc        2 lei 

10 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica >4800 cmc                                   4 lei 

11 Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata                                                     50 lei  

Pentru remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinatie de autovehicule: 

a. Pana la 1 tona inclusiv                                                                                             9 lei   

b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone                                                                 34 lei   

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone                                                                 52 lei 

d.Peste 5 tone                                                                                                             64 lei   

 Mijloace de transport pe apa 

1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal                             21 lei 

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri         56 lei 

3.Barci cu motor           210 lei 

4. Nave de sport si agrement         1119 lei 

5. Scutere de apa             210 lei 

6. Remorchere si impingatoare         x 

a) pana la 500 cp, inclusiv            559 lei 

b) peste 500 cp si pana la 2000 cp, inclusiv           909 lei 

c) peste 2000 cp si pana la 4000 cp, inclusiv                      1398 lei 

d) peste 4000 cp             2237 lei 

7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta          182 lei 

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale          x 

a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 tone, inclusiv     182 lei 

b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 tone si pana la 3000 tone, inclusiv     280 lei 

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone       490 lei 

 

 Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de  12 tone,conform 

Og 125/2011 si HG1309/2012 ,Art. 263 alin.(4) si (5) care completeaza  Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, impozitele 

pentru anul 2014 vor fi cele din tabelul de mai jos ; 

 

Art 263 alin(4)*2 autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone 

Impozitul in lei/an Numarul de axe si greutatea 

bruta incarcata  maxima admisa  Ax(e) motor (oare) cu sistem de 

suspensie pneumatica sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie pentru axele 

motoare  

 

doua axe:   

1. Masa de cel putin 12 t, dar 

mai mica de 13 t 

0 133 

 

2. Masa  de cel putin 13 t, dar 

mai mica de 14 t 

133 367 

3. Masa de cel putin 14 t, dar 

mai mica de 15 t 

367 517 

4.Masa de cel putin 15 t, dar mai 

mica de 18 t 

517 

 

1169 
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5. Masa de cel putin 18 t  517 1169 

 

trei axe   

1.Masa de cel putin 15 tone, dar 

mai mica de 17 t 

133 231 

2.Masa de cel putin 17tone, dar 

mai mica de 19 t 

231 474 

3. Masa de cel putin 19tone 

dar mai mica de 21 tone  

474 615 

4. Masa de cel putin 21t, dar mai 

mica de 23 tone 

615 947 

5. Masa de cel putin 23t, dar mai 

mica de  25 tone 

947 1472 

6. Masa de cel putin 25 t, dar 

mai mica de 26 tone 

947 1472 

7. Masa de cel putin 26 tone 947 1472 

patru axe   

1. Masa de cel putin 23 tone, dar 

mai mica de 25 t 

615 623 

2. Masa de cel putin 25t dar mai 

mica de 27 tone 

623 973 

3. Masa de cel putin 27 t, dar 

mai mica de 29 tone 

973 1545 

4. Masa de cel putin 29 t, dar 

mai mica de 31 tone 

1545 2291 

5. Masa de cel putin 31 t, dar 

mai mica de 32 tone 

1545 2291 

6. Masa de cel putin 32 tone 1545 2291 

Art. 263 alin (5)*3 Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)  de transport de marfa cu masa 

totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone : 

                                                                                       Impozitul (lei/an) 

 

Numarul de axe si greutatea 

bruta incarcata maxima admisa 

 

 

Ax(e) motor(oare) cu sistem de 

suspensie pneumatica sau 

echivalentele recunoscute 

 Alte sisteme de suspensie pentru axele 

motoare  

 

I   2+1 axe     

1. Masa de cel putin 12 t, dar 

mai mica de 14 tone 

0 0  

2. Masa de cel putin 14 t, dar 

mai mica de 16 tone 

0 0  

3. Masa de cel putin 16 t, dar 

mai mica de 18 tone 

0 60  

4. Masa  de cel putin 18 t, dar 

mai mica de 20 tone 

60 137  

5. Masa de cel putin 20t, dar mai 

mica de 22 tone 

137 320  

6. Masa de cel putin 22 t, dar 

mai mica de 23 tone 

320 414  

7. Masa de cel putin 23 t, dar 

mai mica de 25 tone 

414 747  

8. Masa de cel putin 25 t, dar 

mai mica de 28 tone 

747 1310  

9.Masa de  cel putin 28tone 747 

 

1310  
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II  2+2 axe    

1. Masa de cel putin 23 t, dar 

mai mica de 25 tone 

128 299  

2. Masa de cel putin 25 t, dar 

mai mica de 26 tone 

299 491  

3. Masa de cel putin 26 t, dar 

mai mica de 28 tone 

491 721  

4. Masa de cel putin 28 t, dar 

mai mica de 29 tone 

721 871  

5. Masa de cel putin 29 t, dar 

mai mica de 31 tone 

871 1429  

6. Masa de cel putin 31 t, dar 

mai mica de 33 tone 

1429 1984 

 

 

7. Masa  de cel putin 33 t, dar 

mai mica de 36 tone 

1984 3012  

8. Masa de cel putin 36 t, dar 

mai mica de 38 tone 

1984 3012  

9. Masa de cel putin 38 t 1984 3012 

 

 

III    2+3 axe    

1. Masa de cel putin 36 t, dar 

mai mica de 38 tone 

1579 2197  

2. Masa  de cel putin 38 t, dar 

mai mica de 40 tone 

2197 2986  

3. Masa de cel putin 40 tone 2197 2986  

IV    3+2 axe    

1. Masa de cel putin 36 t, dar 

mai mica de 38 tone 

1395 1937  

2. Masa de cel putin 38 t, dar 

mai mica de 40 tone 

1937 2679  

3. Masa  de cel putin 40 t, dar 

mai mica de 44 tone 

2679 3963  

4. Masa de cel putin 44 tone 2679 3963  

V   3+3 axe    

1. Masa  de cel putin 36 t, dar 

mai mica de 38 tone 

794 960  

2. Masa de cel putin 38 t, dar 

mai mica de 40 tone 

960 1434  

3. Masa de cel putin 40 t, dar 

mai mica de 44 tone 

1434 2283  

4. Masa de cel putin 44tone 1434 2283  

 

CAPITOLUL IV     -      TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI 

AUTORIZATIILOR pentru anul 2015 : 

 

Pentru anul 2015, taxele  prevazute la art 267 din HG 1309/2011privind Codul fiscal sunt  propuse la limita 

maxima, si sunt urmatoarele : 

(1). Se propun urmatoarele taxe pentru eliberarea certificatului de urbanism, in functie de suprafata pentru care se 

solicita, se stabileste la limita maxima prevazuta in HG 1309/2011 art. 267 alin.(1),  

Suprafata  

- Pentru mediul urban 
Taxa –lei- propusa pt anul 2014 

a) pana la 150 mp inclusiv  5 
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b) intre 151 si 250 mp inclusiv  6 

c) intre 251 mp si 500 mp inclusiv  8 

d) intre 501 mp si 750 mp inclusiv                            10 

e) intre 751 mp si 1.000 mp inclusiv                            12 

f) peste 1000 mp  
14 + 0.01 lei/mp pentru fiecare mp care 

depaseste 1.000 mp 

(2)Taxa pentru eliberarea certificatului  de urbanism pentru o zona  rurala este egala cu  50 % din taxele prevazute 

pentru mediul urban . 

(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau 

anexa la locuinta este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii. 

 (4) Autorizarea de foraje si excavari necesare studiilor geotehnice,ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, 

balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari pentru fiecare mp, 0,5 lei/mp afectat de foraj; 

(5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pt lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei 

constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de 

organizare de santier. 

(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere, de corturi, casute sau rulote ori campinguri este 

egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.                                                                                                              

(7). Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe 

caile si in spatiile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si panourilor de afisaj, a firmelor si reclamelor este de  7 

lei/mp pentru fiecare mp de suprafata ocupata de constructie; 

(8)Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice alta constructie decat cele prevazute in alt aliniat al 

prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente. 

(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din 

valoarea impozabila a constructiei stabilita pt determinarea impozitului pe cladiri. In cazul desfiintarii partiale a unei 

constructii, taxa pentru eliberarea autorizatiei se modifica astfel incat sa reflecte portiunea din constructie care urmeaza a fi 

demolata. 

 (10) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire este egala cu 30% din 

cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale. 

(11) Eliberarea de autorizatii pentru lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, 

termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu pentru fiecare instalatie este  11 lei pentru fiecare racord; 

(12) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism si amenajarea teritoriului,  de catre primari sau de structurile de 

specialitate din cadrul consiliului judetean este de  13 lei; 

(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de  nomenclatura stradala si adresa este de  8 lei. 

Pentru anul 2015, taxele prevazute la art 268 din HG privind Codul fiscal vor fi urmatoarele  :  

(1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati economice, conf HG 1309/poate fi 

cuprinsa intre:0-15 lei inclusiv, pentru mediul rural si 0- 80 lei inclusiv pentru mediul urban; 

Pentru anul 2015 sunt propuse urmatoarele taxe: 

a) pentru mediul rural     –11 lei/an; 

b) pentru mediul urban   –57 lei/an; 

Aceste taxe sunt propuse pentru urmatoarele activitati economice: 

       Mediu urban  Mediu rural 

- pentru meseriasi si carausi                               -20 lei;         5 lei ; 

 - pentru cazane de fabricat rachiu                     - 30 lei;        10 lei ; 

 - pentru liber profesionisti                    - 45 lei;        10 lei ; 

 - pentru mori, prese de ulei, darace       - 57 lei                      11 lei ; 

 - pentru activitati de proiectare                            - 57 lei;        11 lei ; 

          - pentru alte activitati neprevazute mai sus                       - 57 lei;                                  11 lei ; 
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Prin « meseriasi si carausi » in sensul prezentei se definesc persoanele fizice autorizate potrivit legii care desfasoara 

activitati pe baza liberei initiative cum ar fi : lacatusi, mecanici, strungari, electricieni, sudori, croitori, dulgheri, dogari, 

carausi, geamgii, fotografi, tapiteri, vopsitori, prestatori de alte servicii. 

Prin « liber profesionisti » se definesc persoanele fizice care realizeaza, in conditiile legii, venituri din practicarea 

unei profesii libere autorizate, in mod individual sau in diverse forme de asociere: medici, profesori, ingineri, economisti, 

avocati, notari publici, subingineri, tehnicieni, contabili, asistenti medicali, traducatori, dactilografe, agenti si consultanti de 

asigurari. 

 

Taxa pentru  viza anuala a autorizatiei de functionare pentru activitati lucrative va fi 50% din cuantumul taxelor 

mai sus prevazute. 

 (2) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare poate fi stabilita de consiliul local intre 0-20 lei si se 

propune a fi, in anul 2014, de 14 lei ; 

(3).Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de 

consiliile locale se propune a fi de  –23 lei/fila A4 pentru fiecare mp sau fractiune de mp din plan; 

(4) Pentru eliberarea certificatului de producator  pentru anul 2015  se propune taxa  de 60 lei. 

(5) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica poate 

fi cuprinsa, conf H.G.1309/2011, intre 0-4195 lei inclusiv /an. Pentru anul 2014 acesta taxa este de 1 leu/mp/an calculata 

in functie de spatiul in care se desfasoara acest tip de activitate economica, pentru comerciantii a caror activitate se 

desfasoara potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, aprobata prin H.G 656/1997 cu modificarile si 

completarile ulterioare, in clasa 5610-restaurante si 5630-baruri, cu respectarea HCL 75/26.11.2011.  

(6) Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, in cazul in care comerciantul indeplineste 

conditiile prevazute de lege se emite de catre primarul in a carui raza de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de 

comercializare. 

  

CAPITOLUL   V-  TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE  

 

Pentru anul 2015: 

 1.Taxa de reclama si publicitate datorata de contribuabili care beneficiaza de serviciul de reclama si publicitate sub diverse 

forme - 3 % din valoarea contractului exclusiv TVA aferenta. 

 

2.Taxa anuala pentru afisaj in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica poate fi 

cuprinsa intre 0 si 32 lei/mp sau fractiune, inclusiv. Pentru anul 2014 se propune taxa de 28 lei . 

 

3. Taxa anuala in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si publicitate poate fi cuprinsa intre 0 

si 23 lei/mp sau fractiune de mp. Pentru anul 2014 propunem taxa de 20 lei/mp sau fractiune de mp . 

 

CAPITOLUL  VI   - IMPOZITUL PE SPECTACOLE si TAXELE HOTELIERE 

 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 Pentru anul 2015 propunem : 

a) In cazul unui spectacol de teatru (piesa de teatru, balet, opera, opereta,concert filarmonic sau alta manifestare muzicala), 

prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala, cota 

de impozit egala cu 2% asupra sumei incasate din vanzarea biletelor de intrare si abonamente. Suma primita din 

vanzarea biletelor de intrare sau a abionamentelor nu cuprinde sumele platite de organizatorul spectacolului in scopuri 

caritabile, conf. Contractului scris intrat in vigoare inaintea vanzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor. 

b) In cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate mai sus cota de impozit egala cu 5% asupra sumei 

incasate din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor. 

c) Pentru videoteci - impozitul/mp/zi de 0,10 lei/mp/zi - in mediul urban si in mediul rural.  

d) Pentru discoteci:  impozitul/mp/zi de 0,2 lei/mp/zi - in mediul urban si  in mediul rural . 

Impozitele stabilite la punctele c) si d) vor fi ajustate cu coeficientii de corectie corespunzatori (3 pt. mediul urban si 1 

pentru mediul rural)  conf. art. 275 pct (3) din Legea Codului fiscal/2003. 

 Impozitul pe spectacole nu se apica spectacolelor organizate in scopuri umanitare 
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 Se plateste lunar pana in data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.  

 

TAXA HOTELIERA 

 

 Conf art. 278, alin (1) din Legea 571/2003  Consiliul local poate institui o taxa pentru sederea intr-o unitate de 

cazare, intr-o localitate asupra careia consiliul local isi exercita autoritatea, dar numai daca taxa se aplica conform acestui 

capitol.  

Alin (2) : Taxa pentru sederea intr-o unitate de cazare, denumita in continuare taxa hoteliera, se incaseaza de catre 

persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate. 

Alin (3): Unitatea de cazare are obligatia de a varsa taxa colectata in conformitate cu alin (2) la bugetul local al 

unitatii administrativ- teritoriale in raza careia este situata aceasta. 

 Conform art. 279, alin (1), (2) si (3) din Codul fiscal  taxa hoteliera se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite la 

tarifele de cazare practicate de unitatile de cazare. Cota taxei se stabileste de consiliul local  si este de 1% aplicata la 

valoarea totala a cazarii/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se incaseaza de persoanele juridice prin 

intermediul carora se realizeaza cazarea, odata cu luarea in evidente a persoanelor cazate. 

Unitatile de cazare au obligatia de a varsa taxa hoteliera la bugetul local, lunar, pana la data de 10, inclusiv, 

a lunii urmatoare celei in care s-a colectat taxa hoteliera de la persoanele care au platit cazarea. 

Pentru anul 2015  taxa hoteliera este in cota de 1% din valoarea totala a cazarii/tariful de cazare pentru fiecare zi de 

sejur , care se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, odata cu luarea in evidente a 

persoanelor cazate. 

Se acorda scutiri de la plata taxei hoteliere pentru persoanele prevazute la art. 280 din Legea 571/2003 privind 

Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. 

                                    

CAPITOLUL VII  -   TAXE SPECIALE 

Taxe speciale pentru anul 2015: 

1)Taxe pentru serviciile de stare civila : 

- contravaloarea formularelor –« Anexa 1 » in vederea deschiderii succesiunii      – 2,6 lei ; 

- taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele de : - sambata                                       – 21 lei/casatorie,  

       - duminica si in sarbatorile legale – 29 lei/casatorie 

2)Taxe speciale percepute pentru serviciile de xerocopiere : 

- copie o singura fata pe hartie format A4    - 0,5 lei/copie 

- copie doua fete pe hartie format A4    - 0,8 lei/copie 

- copie o singura fata pe hartie format A3    - 0,8 lei/copie 

- copie doua fete pe hartie format A3    - 1,4 lei/copie 

 

3) Taxele speciale referitoare la activitatea de taximetrie pe raza orasului Jibou, pentru anul 2015, vor fi : 

- taxa pentru emiterea autorizatiei pentru executarea serviciului public de transport persoane/bunuri in regim de taxi 

      - 55,5 lei ; 

- taxa pentru emiterea autorizatiei taxi              - 33,3 lei ; 

- viza anuala pentru autorizatia serviciului de transport - 33,3 lei ; 

- viza anuala a autorizatiei taxi    - 22,2 lei ; 

- taxa anuala de utilizare in locurile de asteptare  - 55,5 lei ; 

 
 CAPITOLUL VIII  -  ALTE TAXE LOCALE 

Art 283 (1)  TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE 

Pentru anul 2015 pentru  plata si  pentru utilizarea temporara a locurilor publice propunem urmatoarele taxe:  

- Taxa pentru utilizarea domeniului public in vederea amplasarii pe acesta de tablouri publicitare – 

  120 lei/mp/an- in intravilanul orasului si 100 lei/mp/an- in extravilanul orasului ; 

-pentru utilizarea Capelei taxa de 40 lei/caz( taxa unica);  

-pentru depozitarea de materiale (de constructii) 2 lei/mp/zi. 

-pentru realizarea unor lucrari de interventie la utilitati( canalizare, retele electrice, instal. gaz, retea apa potabila) 2lei/mp/zi. 

-pentru comert stradal si alimentatie publica stradala - 5 lei/mp/zi. 

-pentru parcuri distractive, circ, expozitii in aer liber etc. – 2 lei/mp/zi. 

 

Taxe pentru utilizarea domeniului public pentru parcari de autoturisme 

- taxa parcare ocazionala - 1 leu/ora/autovehicul- (taxa se achita pentru fiecare parcare de o ora sau fractiune din aceasta) . 
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Taxe pentru utilizarea domeniului public pentru libera trecere : 

- pentru autovehicule pana la 10 tone- - taxa de 10 lei/auto/zi 

- pentru autovehicule pana la 12 tone- - taxa de 13 lei/auto/zi; 

Taxa pentru libera trecere se achita pe baza solicitarii liberei treceri si a aprobarii trecerii de catre serviciul de circulatie 

rutiera. 

Nu se aproba libera trecere pentru autovehiculele de peste 12 tone. 

Taxele pentru utilizarea temporara a locurilor publice in piete, targuri si oboare, pentru anul 2015 : 

Pentru vanzarea de : 

- bovine, bubaline, cabaline adulte    6,00 lei/cap/zi 

- tineret bovin, bubalin, cabalin    5,00 lei/cap/zi 

- porcine adulte      5,00 lei/cap/zi 

- purcei       2,00 lei/cap/zi 

- animale mici si pasari     - 

 

Pentru ocuparea locurilor : 

-  pentru activitati autorizate     2,50lei/mp/zi 

- ocupare cu autoturisme     2,00lei/mp/zi 

- care, carute, masini      5,00 lei+ incarcatura/zi 

- autocamioane, tractoare cu remorca             20,00 lei+ incarcatura/zi 

 

Alte taxe 

- cantarire en-groos pana la 15 kg    2,50 lei/zi 

- cantarire animale obor     2,50 lei/zi 

- utilizare cantare      3,00 lei/zi 

- utilizare halate lactate     2,50 lei/zi 

- vanzare produse lactate     2,50 lei/zi 

Sustragerea de la taxare in Piata agroalimentara sau/si intrarea in obor prin efractie, in afara tunelului de taxare, 

nerespectarea sectorizarii Pietei si oborului se sanctioneaza cu amenda de 30,00 lei prin ruperea de bilete in prezenta 

organului de Politie sau Jandarmerie, sau se sanctioneaza de catre acestia conform prevederilor legale specifice acestora.  

 

Art 283, (2) TAXE PENTRU DETINEREA SAU UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR DESTINATE IN SCOPUL 

OBTINERII DE VENIT 

 Pentru anul 2015 propunem urmatoarele taxe : 

-a)Taxa pentru inregistrarea vehiculelor pe orasul Jibou: 

-pentru inregistrarea tractoarelor, remorcilor si a altor vehicule                   - 55 lei/buc 

- pentru inregistrarea carutelor                               - 33 lei/buc. 

-b)Taxa pe tractoarele inregistrate pe orasul Jibou, pt anul 2015                  - 50 lei/an. 

-c)Taxa pentru remorcile inregistrate pe orasul Jibou,  pt anul 2015            - 10 lei/an. 

d)Taxa de inregistrare pentru anul 2015 pentru masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, 

forestiere, care pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor …omologate, potrivit legii , de catre Regia Autonoma 

« Registrul Auto Roman «  precum si masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole 

forestiere, care nu pastreaza caracteristicile de baza ale unui tractor        

 - 100 lei 
 Se stabileste o taxa anuala pentru masinile si utilajele precizate la Art 283, (2), subpunctul d) din Codul fiscal, in 

functie de categoria din care aceasta/acesta face parte conform omologarii acestora de catre Regia Autonoma « Registrul 

Auto Roman » care va fi la nivelul impozitului pentru masinile incadrate la categoria respectiva , stabilita  prin HG 

1309/2011 art 263 alin. (2), art 263 alin.(4),art. 263 alin (5), art 263 alin.(6) si art 263 alin. (7) privind Codul fiscal sau prin 

alte modificari ale legislatiei in vigoare. Inregistrarea si radierea acestora se va face conform Regulamentului de 

inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor stabilit prin HCL 82/01.08.2008  

 Pentru vanzarea numerelor de circulatie pentru vehiculele sau autovehiculele inregistrate pe Orasul Jibou se stabilescte taxa, 

in functie de pretul producatorului, si cheltuielile aferente achizitionarii lor. 

Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa 

 Conform Art. 283 alin (3^1) – pentru anul 2015 propunem ca taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale 

administrativa sa fie de 500 lei, fara a fi majorata pana la 20% . 

Taxa pentru vehiculele lente existente in patrimoniul persoanelor fizice sau juridice 
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Pentru fiecare vehicul mentionat mai jos , pentru anul 2015  propunem suma de 41 lei/an.  

1.Autocositoare  

2.Autoexcavator(autoexcavator pe autosasiu)  

3.Autogreder sau autogreper 

4.Buldozer pe pneuri  

5.Compactor autopropulsat  

6.Excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat santuri sau excavator pe pneuri ; 

7.Freza autopropulsata pentru canale, freza autopropulsata pentru pamant stabilizat  

8.Freza rutiera  

9.Incarcator cu o cupa pe pneuri  

10.Instalatie autopropulsata de sortare-concasare  

11.Macara cu greifer  

12.Macara mobila pe pneuri  

13.Macara turn autopropulsata  

14.Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari de terasamente  

15.Masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor  

16.Masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintei asfaltice la drumuri  

17.Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor  

18.Masina autopropulsata pentru forat  

19.Masina autopropulsata pentru turnat asfalt  

20. Masina autopropulsata pentru inlaturarea zapezii  

21.Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemne 

22.Tractor pe pneuri  

23.Troliu autopropulsat  

24.Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor  

25.Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de a 

26.Vehicul pentru macinat si compactat deseuri  

27.Vehicul pentru marcarea drumurilor  

28.Vehicul pentru taiat si compactat deseuri  

 

CAPITOLUL  IX  -  Sanctiuni – limitele minime si maxime 

ale amenzilor in cazul persoanelor fizice si in cazul persoanelor juridice  

Pentru anul 2015    

1.Pentru persoanele fizice  

 Art 294, alin (3) din Codul fiscal :  Contraventia prevazuta la alin (2) lit. a) din codul fiscal se sanctioneaza cu 

amenda de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la lit. b)-d), cu amenda de la 279 lei la 696lei ; 

Art. 294, alin (4)  din Codul fiscal: Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si 

gestionarea , dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu 

amenda de la 325 lei la 1578 lei. 

2.Pentru persoanele juridice  

 

 Art. 294, alin (6) din Codul fiscal : In cazul persoanelor juridice limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute 

la alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300% respectiv : 

- contraventia prevazuta la alin. (2) lit. A) se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1116 lei, 

-  iar cele de la lit. b)-d) , cu amenda de la 1116 lei la 2784 lei. 

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea , dupa caz, a 

abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1300lei la 

6312 lei  . 

 

  Primar       Secretar  

 Ing. Balanean Eugen                                         Opris Maria 

 

 

  Sef serviciu               Inspector 

  Opris Dorina           Becea Florica                                                                                                                                
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