
ROMANIA 
JUDETUL SIBIU 

       COMUNA ARPASU DE JOS 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                              H O T A R A R E A NR. 52 

       privind impozitele si taxele locale pentru anul 2014 
 
                     Consiliul Local al  comunei Arpasu de Jos, Judetul Sibiu, intrunit in 
sedinta ordinara din data de 29 noiembrie 2013                               . 
                    Analizand  raportul nr. 2627/2013 al serviciului contabilitate privind 
stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014, tinand cont de 
necesitatea de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local                                               
.  
                     In conformitate cu:- art. 27 si art.30 din Legea nr. 273 / 2006 privind 
finantele publice locale, - art. 287 si art. 288 din Legea nr. 571 / 2003 privind 
Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si pct. 290.1 din H.G. nr. 
44 / 2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind 
Codul fiscal  si Legea nr. 343 / 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
571 / 2003 privind Codul fiscal,precum si H.G. nr. 1514 / 2006 privind nivelurile 
pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate 
acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2009, HG. Nr.1861/2006 
pentru modificarea si completarea normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.571/2003 privind Codul Fiscal                                            .  
                   In temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c , art. 45 alin.2 lit.c si ale 
art.115 alin.1 lit.b ,din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala  
republicata, 
 
                                                 HOTARASTE 
 
               Art.1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2014 conform 
anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
      Art.2.Cu ducere la indeplinire se insarcineaza serviciul contabilitate, 
impozite si taxe si primarul comunei in calitate de ordonator principal de credite.  
                            
                           Adoptata in Arpasu de Jos la  29 noiembrie 2013. 
 
         PRESEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZA 
                      CONSILIER                                                   SECRETAR  
               VASU VASILE-IONEL                                   BARSAN DANIELA 

 
ANEXA 1 

Privind impozitele si taxele locale pentru anul 2014 
 



TABLOUL 
 

Cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe 2llege2ve2 acestora precum si 
amenzile aplicabile in anul fiscal 2014 

 
CAPITOLUL I           IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI  

 
VALORILE IMPOZABILE PE METRU PATRAT DE SUPRAFATA CONSTRUITA  

 
DESFASURATA LA CLADIRI, IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE. 

 
 
Nr. 
Crt 

Felul cladirilor si al altor constructii 
impozabile 

VALOAREA IMPOZABILA  
( LEI / MP ) 
Cu instalatii de apa, 
canalizare, electrice 
incalzire  ( conditii 
cumulative ***) 
 
 

Fara instalatii de apa, 
canalizare, electrice , 
incalzire 
 
 

1.  CLADIRI 
a) Cu pereti sau cadre beton 

armat, din caramida arsa, 
piatra naturala sau din alte 
materiale. 

b) cu pereti din lemn, caramida 
nearsa, ,sipci,paianta,valatuci, piatra 
sau  alte materiale asemanatoare                                                     

 
 
 
 
 
 

 
555 
 
 
 
159 
 
 

2.  CONSTRUCTII, ANEXE  
CORPULUI  PRINCIPAL AL UNEI 
CLADIRII: 
a) cu pereti din beton, caramida arsa, 
piatra  sau alta materiale 
asemanatoare. 
b) cu pereti de lemn, caramida nearsa, 
piatra, valatuci, sipci sau alte 
mat.asemanatoare. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
143 
 
63 

3. PENTRU LOCUINTE SITUATE LA 
SUBSOL, DEMISOL SAU LA 
MANSARDA  

Valoarea  reprezinta 75% din valoarea 
corespunzatoare fiecarei  grupe de cladiri. 
 

4.  PENTRU SPATIILE CU ALTA 
DESTINATIE, SITUATE IN 
SUBSOLUL SAU DEMISOLUL 
CLADIRILOR 

Valoarea reprezinta 50% din valoarea 
corespunzatoare fiecarei grupe de cladiri 

 
In vederea aplicarii coeficientiilor de corectie prevazuti  pentru incadrarea localitatilor pe 

ranguri  se stabilesc rangurile localitatiilor dupa cum urmeaza : 
-rangul IV localitatea Arpasu de Jos-resedinta de comuna. 
-rangul V  localitatile Arpasu de Sus si Nou Roman –sate componente. 
Pentru  localitatile Arpasu de Jos , Arpasu de Sus si Nou Roman  se stabilesc  urmatoarele 

zone: 



-zona A si si zona B  sunt zone ce cuprind cladiriile si terenurile  institutiilor din centrul 
localitatilor. 

-zona C –zona ce cuprine cladirile si terenurile  persoanelor fizice si juridice. 
Persoanele  fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit dupa 
cum urmeaza: 

a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu.  
b) cu 150% pentru cea de-a doua cladire, in afara celei de la adresa de domiciliu.  
c) cu 300% pentru cea de-a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de 

domiciliu. 
 
 
 IMPOZITUL PE CLADIRI  DATORAT DE PERSOANELE JURIDICE 
 

 
Impozitul pe cladiri proprietatea persoanelor juridice , se calculeaza prin aplicarea cotei 

de 0,75 % asupra valorii de inventar a cladirior inregistrata in contabilitatea acestora conform 
prevederilor legale in vigoare pentru orice cladire aflata in functiune, in rezerva sau in 
conservare. 

In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referinta, cota impozitului pe cladiri este de 10%  si 30% pentru cladirile ce nu au fost 
reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta si se aplica la valoarea de inventar 
a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice ,pana la sfarsitul lunii in care s-a 
facut prima reevaluare . 

Scutirile de impozit pe cladiri se stabilesc conform art 250 din Codul Fiscal. 
Impozitul pe cladiri , terenuri si mijloace de transport se stabieste pe baza declaratiei de 

impunere depusa de contribuabil si se achita in 2 rate egale pina la datele de 31 martie si 30 
septembrie inclusiv. 

 
 
 

CAPITOLUL II 

IMPOZITUL PE TEREN 

 
 

Impozitul pe teren se stabileste anual in suma fixa pe mp, in mod diferentiat pentru 
intravilan sau extravilan, pe ranguri de localitati si zone si pe categorii de folosinta a terenurilor 

 
In cazurile in care terenurile situate in intravilanul localitatilor sunt inregistrate in 

registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructie acestea se vor 
supune impozitului pe terenuri situate in extravilan. 

 
 
 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN  
INTRAVILAN 

- TERENURI CU CONSTRUCTII- 
- Lei / ha 

Zona in cadrul  Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2014 



localitatii Arpasu de Jos  
     

Arpasu de Sus, Nou 
Roman  

A 889      711 
B 711      534 
C 534      355 
D - - 

 
 
Impozitul pentru terenul amplasat in intravilanul localitatilor inregistrat in registrul 

agricol la alta categorie de folosinta, decat cea de terenuri cu constructii,  se stabileste prin 
inmultirea numarului de metrii patrati de teren cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul 
nr. 2 

 
Tabelul 2                                                                                              lei/ha 
 

Nr. 
Crt. 

Categoria de folosinta Zona A(I)  Zona B(II)  Zona C(III) 

1.  Arabil  28 21 19 
2.  Pasuni 21 19 15 
3.  Fanete 21 19 15 
4. Vii 46 35 28  
5.  Livezi 53 46 35       
6. Paduri si alte terenuri cu vegetatie 

forestiera 
28 21 19 

7. Terenuri cu ape 15 13 8     
8.  Drumuri si cai ferate X X X 
9. Terenuri neproductive X X X 

 
La sumele rezultate in calcul se aplica coeficientii de corectie corespunzatori rangului 

localitatii. 
 

 

Impozitul pentru terenul amplasat in extravilanul localitatii se stabileste prin inmultirea 
suprafetei terenului exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de mai jos: 

 
Tabel 3 

NR 
CRT CATEGORIA DE FOLOSINTA 

ZONA (LEI(RON)/1HA) 
C   

1 Teren de constructii 26   
2 arabil 45   
3 pasune 22   
4 faneata 22   

5 
Vie pe rod alta decat cea prevazuta la nr. 
Crt. 5/1 

50   

5/1 Vie pana la intrarea pe rod x   

6 
Livada pe rod alta decat cea prevazuta la 
nr. Crt. 6/1 

50   

6/1 Livada pana la intrarea pe rod X   



7 
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 
cu exceptia celei prevazute la nr. Crt. 7/1 

12   

7/1 
Padure in varsta pana la 20 ani si padure cu 
rol de protectie 

x   

8 
Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari 
piscicole 

2   

8/1 Teren cu amenajari piscicole 28   
9 Drumuri si cai ferate x   
10 Teren neproductiv x   

 
Pentru determinarea impozitului pe terenurile amplasate in extravilan, la nivelurile 

prevazute in tabelul de mai sus, se vor aplica  coeficientii de corectie, conform  rangului 
localitatii. 

-1 pentru terenurile situate in Arpasu de Jos(localitate de rang IV) 
-0,95 pentru terenurile situate in Arpasu de Sus si Nou Roman(localitati de rang V) 

CAPITOLUL III 

 
IMPOZITUL PE  MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 

 
Impozitul pe  mijloacele de transport cu tractiune mecanica, care apartin 

contribuabililor se stabileste in functie de capacitatea cilindrica  a motorului pentru fiecare 200 
cmc sau fractiune din acestea dupa cum urmeaza: 
                                                               IMPOZITUL PE  

MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 

Mijloc de transport cu tractiune mecanica 

Nivelurile aplicabile in anul fiscal 
2014 

Lei/200cmc sau fractiune din aceasta 

Persoane fizice Persoane juridice 

Tipul de autovehicule 
 
a) autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 
1600 cmc inclusiv 

 
8                   

 
8 

b) autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 
cmc si  2000 cmc inclusiv 

 
18 

 
18 

c) autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 
cmc si  2600 cmc inclusiv 

 
 72 

 
72 

d) autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 
cmc si  3000 cmc inclusiv 

 
144 

 
144 

e) Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 
cmc. 

290             290 

f) Autobuze, autocare, microbuze 24 24 
g) tractoare inmatriculate  18 18 
h) motociclete, motorete si scutere 8 8 



i) Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata 
de pana la 12 t. Inclusiv precum si autoturismele de 
teren din productie interna 

 
30 

 
30 

 
 
 
                                    VEHICOLE INREGISTRATE 

  Vehicole cu capacitate cilindrica : Lei/200 cmc 
j) Vehicole inregistrate cu capacitatea cilindrica < 4800 

cmc 
4 

k) Vehicole inregistrate cu capacitatea cilindrica > 
4800cmc 

5 

l) Vehicole fara capacitate cilindrica evidentiata 50 lei/an 
 
Pentru autovehicolele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 

tone –taxele se stabilesc conform valorilor  prevazute  art 263 alin. (4) si alin. (5) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificarile aduse  prin Ordonanta de urgenta a Guvernului  
nr. 125/2011 , iar pentru mijloacele de transport pe apa -  taxele se stabilesc conform  art. 263 
alin . (7) 

 
Taxa pentru remorci de orice fel semiremorci si rulote  apartinand contribuabililor 

taxele anuale se stabilesc in functie de capacitatea acestora, conform tabelului : 
  

Capacitatea  lei / an 

a) pana la o tona inclusiv  9 
b) intre 1 si 3 tone inclusiv  34 
c) intre 3 si 5 tone inclusiv  52 
d) peste 5 tone   64 
 
•  

 Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri ,teren si mijloace de transport 
,datorat pentru intregul an de catre contribuabili , pina la 31 martie a anului respectiv, se acorda 
o bonificatie de 10% , stabilita prin hotarire a consiliului local. 

CAPITOLUL IV 

 
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR , AVIZELOR SI A 

AUTORIZATIILOR 
 

       Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism in mediul rural se stabileste in functie de 
suprafata terenului pentru care este solicitata, conform tabelului : 
 
Suprafata mp Taxa lei  
1. Mediul rural  
a) pana la 150 mp inclusiv 3 
b) intre 151 mp si 250 mp ,inclusiv 3,5 
c) intre 251 mp si 500 mp, inclusiv 4,5 
d) intre 501 mp si 750 mp, inclusiv 6 
e) intre 750 mp si 1000 mp, inclusiv 7 
f) peste 1000 mp  7+ 0.005 lei / mp 



pentru ceea ce 
depaseste1000 mp 

2. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare 
studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, 
balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precm si altor exploatari se 
calculeaza inmultind nr. De mp  de teren afectat de foraj sau de 
excavatie este de: 

 
 
8 lei/ mp 

3.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 a panourilor de afisaj a 
firmelor si reclamelor 

 
8 lei pentru fiecare mp de 
suprafata ocupata de 
7llege7ve7e7. 
 

4. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si 
bransamente  la retelele publice de apa, canalizare, gaze termice, 
energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu, este de: 

 
13 lei pentru fiecare racord 

5. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de 
urbanism si amenajarea teritoriului sau de catre 7llege7  este de : 

 
15 lei. 

6. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si 
adresa este : 

 
9 lei. 

7. ) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei 
activitati economice este de :  

 
15 lei 

Autorizatiile prevazute la aliniatul precedent se vizeaza anual pana la data de 31 decembrie a 

anului in curs pentru anul urmator. 

Taxa de viza (reprezinta 50% din cuantumul taxei stabilite pentru eliberare) este de 7,50 lei. 
8 Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii 
activitatilor din economia nationala –CAEN, aprobata prin Hotararea 
Guvernului nr.656/1997, cu modificarile ulterioare, in clasa 5530-
restaurante si 5540 baruri,datoreaza bugetului local al comunei, 
orasului sau municipiului, in a carui raza 7llege7ve7e77e teritoriala se 
afla amplasata unitatea sau standul de comercializare, o taxa pentru 
eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii 
de 7llege7ve7e7 publica, stabilita de catre consiliile locale in suma de 
: 
 

150 lei pentru agentii 
economici care isi 
desfasoara  activitatea in 
spatii mici. 
350 lei  pentru alte 
societati  care desfasoara 
activitati de alimentatie 
publica in  baruri, 
restaurante , magazine. 
 
  

9. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare 

este de: 

20 lei 

10. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri detinute de consiliul local 
este de : 

 

 

32 lei 

11. Taxe pentru eliberarea certificatelor de producator este de : 
  

50 lei. 
  
 

 



 
  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. 
 Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 8llege8ve8e8 pentru orice alta 8llege8ve8e8 
este egal cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de 8llege8ve8e8, 8llege8ve instalatiile 
aferente. 
                 Taxa eliberarea autorizatiei de desfintare , totala sau 8llege8 , a unei constructii este 
egala cu 0,1% din valoarea impozabila a constructiei stabilita pentru determinarea impozitului 
pe cladiri. 
               Taxa pentru  prelungirea unui 8llege8ve8e de urbanism sau a unei autorizatii de 
construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 
autorizatiei initiale. 
   
 
 Orice persoana care utilizeaza un panou , afisaj, sau structura  de afisaj pentru 
reclama si publicitate intr-un loc public datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul 
articol catre bugetul local . 
 Taxa  pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste 8llege in doua rate egale , 
pina la datele de 31 martie si 30 septembrie 8llege8ve . Taxa datorata de pina la 50 lei 8llege8ve 
, se plateste integral pina la primul termen de plata. 
 
 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 

 
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si 
publicitate 

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 
2011 

Lei/mp sau fractiune de mp. 
In cazul unui afisaj 8llege8 in locul in care 
persoana deruleaza o activitate economica, suma 
este de : 
 

 
32 

In cazul oricarui alt panou, afisajul sau structura 
de afisaj pentru reclama si  publicitate, suma este 
de :  
 

 
23 

  
IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

- LEI / MP - 
 NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 

2011 
Lei/mp sau fractiune de mp. 

a) in cazul videotecilor   2 leu/mp/zi 
b) in cazul discotecilor    3 lei/mp/zi 

               Impozitul pe spectacole se calculeaza prin  aplicarea cotei de impozit la suma incasata 
din vinzarea biletelor de intrare si abonamentelor. 
 Cota de impozit este de  2%  in cazul unui spectacol de teatru, opera,concert 
filarmonic,prezentare a unui film ,spectacol de circ, 8llege8ve8e 8llege8v ,cota la care se aplica 
coeficientul de corectie  conform rangului localitatii.    



 Persoanele care datoreaza  impozit pe spectacole au obligatia sa depuna o 
9llege9ve9e la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale privind 
spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice  ,pana  la data de 15, 9llege9ve, a  
lunii precedente celei in care sunt programate spectacolele respective. 
  

CAPITOLUL	VI	

TAXA HOTELIERA 

 
 
 Pentru sederea intr-o unitate de cazare , se instituie  o taxa hoteliera  ce se calculeaza 
prin aplicarea cotei  de 1 %  din valoarea totala a cazarii.Tariful  de cazare pentru fiecare zi de  
de sejur a turistului se incaseaza de catre persoanele juridice prin intermediul carora se 
realizeaza cazarea, odata cu luarea in evidenta a persoanelor cazate.Unitatile de cazare au 
obligatia de a varsa aceasta taxa 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. 
Unitatile de cazare au obligatia de a depune lunar o declaratie la compartimentul de specialitate 
al autoritatii administratiei publice locale , pina la data stabilita pentru fiecare plata a taxei 
hoteliere , inclusiv. 
  
 

CAPITOLUL	VII	

TAXE SPECIALE 
 

TAXE PENTRU DIVERSE SERVICII PRESTATE  DE  ADMINISTRATIA  
PUBLICA 

 

1.Taxa pentru servicii copiat, multiplicat este de 0.50 lei/pagina.  

 

A. Taxa pentru eliberare adeverinte si a oricaror alte inscrisuri prin care 
se atesta un fapt sau o situatie este de  2 lei. 

 

3. Taxa chirie camin :  - nunti           1000  lei/2 zile 

                          800 lei/1 zi 

                                     -botezuri        500 lei/1zi 

la care se adauga plata energiei electrice, gaz, apa 

- inmormantari  - scutit 
- parastas          - scutit 
 

-dar se vor achita  contravaloarea  consumului de apa, energie electrica, gaz . 

    



B. Taxa pentru eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, 
pe cap de animal este de 2 lei 

 

5. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor, pe 
cap de animal, in bilete de proprietate: 

- pentru animale sub 2 ani      = 2 lei 
- pentru animale peste 2 ani   = 4 lei 

            6. Taxa eliberare certificat atestare fiscala-5 lei 

            7.Taxa  P.S.I =15 lei/an /nr. De casa 
            8.Taxa inchiriere tractor= 90 lei/ora 
            9. Taxa vitanjare =90 lei/vitanja 
            10.Taxa  inchiriere buldoexcavator = 100lei/ora 
            11.Taxa  zilnica pentru utilizare temporara a locurilor publice =15 lei 
            12. Taxa inregistrare contract de arendare= 4 lei 
            13.Taxa eliberare  plan cadastral= 5 lei /10llege. 
            14.Taxa pentru copii acte stare civila =2 lei. 
            15. Taxa cintar animale tirguri =10 lei 
 
 
            
     
         PRESEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZA 
                      CONSILIER                                                   SECRETAR  
              VASU VASILE-IONEL                                   BARSAN DANIELA 
 
 

 

 
 
 
 


