
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 

HOTĂRÂRE 
PRIVIND: stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul fiscal 2017  

 
Consiliul Local al Comunei Călinești, județul Teleorman, întrunit în ședinta ordinară din data de 

29.12.2016, 
AVÂND ÎN VEDERE: 

- expunerea de motive înregistrată sub nr. 5961/23.12.2016; 
- raportul compartimentului de specialitate, cu nr. 5962/23.12.2016; 
- prevederile titlului IX, impozite și taxe locale, din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- prevederile titlului IX, impozite și taxe locale, din HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 5, alin. (1), lit. “a”, art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1), lit.”b”, art. 27 și art. 30 din 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 13, lit. “a” din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile OUG nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de 

proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere; 
- prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- prevederile art. 9, pct. 3 din Cartea Europeană a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- prevederile art. 6 alin. (1) lit. “k” și art. 26 alin (1), lit. ”c” din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localității, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrratia publica, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 27, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (4), lit. „c”, din Legea nr. 215/2001, a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru progame de dezvoltare economică- socială, buget 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia 
mediului, servicii şi comerţ, cu nr.de inregistrare 6016/28.12.2016; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţia socială, activităţi sportive şi 
de agrement,cu nr.de inregistrare 6018/28.12.2016; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii 
publice a drepturilor cetăţenilor, cu nr.de inregistrare 6020/28.12.2016; 
 

În temeiul art. 45, alin. (1), art. 47, alin. (1), (2) și (3), art. 49, art. 115, alin. (1), lit. “b”, alin. (3), (5), 
(6) și (7) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 HOTĂRĂȘTE: 
Art.1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale, taxele speciale și amenzile în sume 

fixe sau cote procentuale, pentru anul fiscal 2017, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.2. Se stabilesc scutirile și facilitățile de la plata impozitelor și taxelor, pentru anul 2017, precum 

și procedura și criteriile de acordare a acestora, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.3. Se stabilește următoarea ierarhizare și zonare a localităților: Călinești – rangul IV, zona A; 

Antonești, Copăceanca, Licuriciu, Marița – rangul V, zona A. 
Art.4. Secretarul comunei va comunica prezentul proiect de hotarare Institutiei Prefectului Judetul 

Teleorman, in vederea exercitarii controlului de legalitate, compartimentului financiar contabil, taxe şi 
impozite, resurse umane, autorităţilor în drept şi persoanelor îndreptăţite. 
           
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    CONTRASEMNEAZĂ,  
              MARIN FLORIN                                                                                SECRETAR, 
                                                 JALBĂ MARIUS DUMITRU 
CĂLINEȘTI 
NR. 35/29.12.2016 



COMUNA CĂLINEŞTI, JUDEŢUL TELEORMAN                             ANEXA NR. 1 
CONSILIUL LOCAL CĂLINEŞTI                  LA HOTARAREA NR. 35/29.12.2016 

 
 
 

TABLOUL 
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE 

ACESTORA, PRECUM ȘI AMENZILE APROBATE PENTRU ANUL FISCAL 2017 
 
 

   Art. 454. - Impozite și taxe locale  
    Impozitele și taxele locale sunt după cum urmează:  
   a) impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri;  
   b) impozitul pe teren și taxa pe teren;  
   c) impozitul pe mijloacele de transport;  
   d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor;  
   e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate;  
   f) impozitul pe spectacole;  
   g) taxele speciale;  
   h) alte taxe locale.  
  
  Impozitul pe clădiri și taxa pe clădiri 

 

Tipul cladirii 

Valoarea impozabila stabilită pentru anul 2017 
- lei/m2 - 

Cu instalatii 
de apa, 

canalizare, 
electrice si 
incalzire 
(conditii 
cumulative) 

Satul Călinești, 
localitate rangul 

IV, zona A 

Fara 
instalatii de 

apa, 
canalizare, 
electrice sau 
incalzire 

Satul 
Călinești, 
localitate 
rangul IV, 
zona A 

Cu 
instalatii de 

apa, 
canalizare, 
electrice si 
incalzire 
(conditii 
cumulative) 

Satele 
Antonești, 
Copăceanca, 
Licuriciu, 
Marița, 

localitati 
rangul V, 
zona A 

Fara 
instalatii de 

apa, 
canalizare, 
electrice sau 
incalzire 

Satele 
Antonești, 
Copăceanca, 
Licuriciu, 
Marița, 

localitati 
rangul V, zona 

A 

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 

1.100 660 1.050 630 

B. Cladire 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 

330 220 315 210 

C. Cladire-anexa 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 

220 192,5 210 183,75 

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 

137,5 82,5 131,25 78,75 



E. In cazul contribuabilului 
care detine la aceeasi adresa 
incaperi amplasate la subsol, 
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 

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 

50% din 
suma care 

s-ar aplica 
cladirii 

50% din 
suma care 

s-ar aplica 
cladirii 

    
Coeficientul de corecție aplicat la valoarea impozabilă în funcție de rangul 

localității și zona în care este amplasată clădirea (art. 457, alin. (6)) 
 

Localitatea Rangul localității 
Zona în cadrul 
localității 

Coeficientul de 
corecție 

Călinești IV A 1,10 

Antonești V A 1,05 

Copăceanca V A 1,05 

Licuriciu V A 1,05 

Marița V A 1,05 

 
Cotele stabilite prin Consiliul Local al Comunei Călinești, județul Teleorman 

pentru anul 2017 : 
 
Persoane fizice 

Tip clădire Cotă impozit 

Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, prevăzut de art. 457, alin. (1) 

0,1% 

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice (cotă de impozitare pe bază de raport de evaluare, act de 
transfer de proprietate), prevăzut de art. 458, alin. (1) 

0,2% 

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, prevăzut 
de art. 458, alin. (3) 

0,4% 

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
fizice (cotă de impozitare asupra valorii impozabile), prevăzut de 
art. 458, alin. (4) 

2% 

 
Persoane juridice 

Tip clădire Cotă impozit 

Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
juridice, prevăzut de art. 460, alin. (1) 

0,2% 

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
juridice (cotă de impozitare asupra valorii impozabile prevăzute 
de art. 460, alin. (5)), prevăzut de art. 460, alin. (2) 

0,5% 

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, 
prevăzut de art. 460, alin. (3) 

0,4% 

Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor 
juridice (dacă nu a fost actualizată valoarea impozabilă în 
ultimii 3 ani), prevăzut de art. 458, alin. (8) 

5% 

 
Bonificație (art. 462, alin. (2)) 

 
Cotă 

bonificație 

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat 
pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 
martie a anului respectiv, se acordă o bonificație 

10% 

 
 
    



  Impozitul pe teren si taxa pe teren 
  
      Impozitul/Taxa pe teren in cazul unui teren amplasat in intravilan, 

inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, 
precum si terenul inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta 
decat cea de terenuri cu constructii in suprafata de pana la 400 m2, inclusiv (art. 
465, alin. (2))     

Zona in cadrul localitatii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de 
localitati - lei/ha - 

IV V 

A 900 750 

    
  Impozitul/Taxa pe teren in cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat 

in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu 
constructii, pentru suprafata care depaseste 400 m2 (art. 465, alin. (3))  

     

Nr
. 
crt. 

Zona Categoria de folosinta 

Satul 
Călinești, 
localitate 
rangul IV, 
zona A 

Satele 
Antonești, 
Copăceanca, 
Licuriciu, 
Marița, 

localitati 
rangul V, 
zona A 

1 Teren arabil 30,8 28 

2 Pasune 23,1 21 

3 Faneata 23,1 21 

4 Vie 50,6 46 

5 Livada 58,3 53 

6 Padure sau alt teren cu vegetatie 
forestiera 

30,8 28 

7 Teren cu ape 16,5 15 

8 Drumuri si cai ferate 0 0 

9 Teren neproductiv 0 0 

 
Coeficientul de corectie aplicat în funcție de rangul localității(art. 465, alin. 

(5)) 

  Localitatea Rangul localitatii Coeficientul de corectie 

Călinești IV 1,10 

Antonești V 1,00 

Copăceanca V 1,00 

Licuriciu V 1,00 

Marița V 1,00 

  
   Impozitul/Taxa pe teren in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru 

terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de 
folosinta decat cea de terenuri cu constructii, daca indeplinesc, cumulativ, 
urmatoarele conditii:  

   a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;  
   b) au inregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, 

venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a). 
(art. 465, alin. (6)) 

  



Nr. 
crt. 

Categoria de folosinta 

Impozit 
(lei) 
Satul 

Călinești, 
localitate 
rangul IV, 
zona A 

Impozit (lei) 
Satele 

Antonești, 
Copăceanca, 
Licuriciu, 
Marița, 

localitati 
rangul V, zona A 

1 Teren cu constructii 24,2 23,1 

2 Teren arabil 46,2 44,1 

3 Pasune 22 21 

4 Faneata 22 21 

5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 
5.1 

52,8 50,4 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 0 

6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. 
crt. 6.1 

52,8 50,4 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 0 

7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu 
exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1 

8,8 8,4 

7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu 
rol de protectie 

0 0 

8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari 
piscicole 

1,1 1,05 

8.1 Teren cu amenajari piscicole 28,6 27,3 

9 Drumuri si cai ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 

 
   Impozitul/Taxa pe teren in cazul unui teren amplasat in extravilan (art. 465, 

alin. (7)) 
 

Nr. 
crt. 

Categoria de folosinta 

Impozit 
(lei) 
Satul 

Călinești, 
localitate 
rangul IV, 
zona A 

Impozit (lei) 
Satele 

Antonești, 
Copăceanca, 
Licuriciu, 
Marița, 

localitati 
rangul V, zona A 

1 Teren cu constructii 24,2 23,1 

2 Teren arabil 46,2 44,1 

3 Pasune 22 21 

4 Faneata 22 21 

5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 
5.1 

52,8 50,4 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 0 

6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. 
crt. 6.1 

52,8 50,4 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 0 

7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu 
exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1 

8,8 8,4 

7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu 
rol de protectie 

0 0 



8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari 
piscicole 

1,1 1,05 

8.1 Teren cu amenajari piscicole 28,6 27,3 

9 Drumuri si cai ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 

  
   Bonificație (art. 467, alin. (2)) 

 
Cotă 

bonificație 

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 

10% 

  
    
  Impozitul pe mijloacele de transport 
  
   Impozitul pe mijlocul de transport pentru autovehicule(art. 470, alin. (2)) 
      

N
r. 
crt. 

Mijloace de transport cu tractiune mecanica 

Lei/200 
cm3 sau 

fractiune 
din 

aceasta 

I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta) 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu 
capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm3, inclusiv 

8 

2 Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea 
cilindrica de peste 1.600 cm3 

9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm3 si 2.000 
cm3 inclusiv 

18 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cm3 si 2.600 
cm3 inclusiv 

72 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cm3 si 3.000 
cm3 inclusiv 

144 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3 290 

7 Autobuze, autocare, microbuze 24 

8 Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima 
autorizata de pana la 12 tone, inclusiv 

30 

9 Tractoare inmatriculate 18 

II. Vehicule inregistrate 

1 Vehicule cu capacitate cilindrica lei/200 
cm3 

1
.1 

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm3 2 

1
.2 

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm3 4 

2 Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 50 
lei/an 

  
   Impozitul pe mijlocul de transport in cazul mijloacelor de transport hibride, 

impozitul este 50% din impozitul pentru vehiculul respectiv (art. 470, alin. (3)).  



   Impozitul pe mijlocul de transport in cazul unui atas este de 50% din impozitul 
pentru motocicletele respective (art. 470, alin. (4)).  

   Impozitul pe mijloacele de transport in cazul unui autovehicul de transport de 
marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone (art. 470, alin. (5)) : 

     

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima 
admisa 

Impozitul (in 
lei/an) 

Ax(e) 
motor(oare) 
cu sistem de 
suspensie 
pneumatica 
sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte 
sisteme 
de 
suspensie 
pentru 
axele 
motoare 

I doua axe 

  1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 
tone 

0 133 

  2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 
tone 

133 367 

  3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 
tone 

367 517 

  4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 
tone 

517 1.169 

  5 Masa de cel putin 18 tone 517 1.169 

II 3 axe 

  1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 
tone 

133 231 

  2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 
tone 

231 474 

  3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 
tone 

474 615 

  4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 
tone 

615 947 

  5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 
tone 

947 1.472 

  6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 
tone 

947 1.472 

  7 Masa de cel putin 26 tone 947 1.472 

III 4 axe 

  1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 
tone 

615 623 

  2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 
tone 

623 973 

  3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 
tone 

973 1.545 

  4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 
tone 

1.545 2.291 

  5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 
tone 

1.545 2.291 

  6 Masa de cel putin 32 tone 1.545 2.291 

  



   Impozitul pe mijloacele de transport in cazul unei combinatii de autovehicule, 
un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima 
autorizata egala sau mai mare de 12 tone (art. 470, alin. (6)) : 

      

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima 
admisa 

Impozitul (in 
lei/an) 

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 tone, dar mai mica de 14 
tone 

0 0 

  2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 
tone 

0 0 

  3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 
tone 

0 60 

  4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 
tone 

60 137 

  5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 
tone 

137 320 

  6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 
tone 

320 414 

  7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 
tone 

414 747 

  8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 
tone 

747 1.310 

  9 Masa de cel putin 28 tone 747 1.310 

II 2+2 axe 

  1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 
tone 

128 299 

  2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 
tone 

299 491 

  3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 
tone 

491 721 

  4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 
tone 

721 871 

  5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 
tone 

871 1.429 

  6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 
tone 

1.429 1.984 

  7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 
tone 

1.984 3.012 

  8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 
tone 

1.984 3.012 

  9 Masa de cel putin 38 tone 1.984 3.012 

III 2+3 axe 



  1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 
tone 

1.579 2.197 

  2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 
tone 

2.197 2.986 

  3 Masa de cel putin 40 tone 2.197 2.986 

IV 3+2 axe 

  1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 
tone 

1.395 1.937 

  2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 
tone 

1.937 2.679 

  3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 
tone 

2.679 3.963 

  4 Masa de cel putin 44 tone 2.679 3.963 

V 3+3 axe 

  1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 
tone 

794 960 

  2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 
tone 

960 1.434 

  3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 
tone 

1.434 2.283 

  4 Masa de cel putin 44 tone 1.434 2.283 

  
       
  Impozitul pe mijloacele de transport in cazul unei remorci, al unei semiremorci 

sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la 
aliniatul de mai sus (art. 470, alin. (7)): 
 

Masa totala maxima autorizata 
Impozit 

- lei - 

a) Pana la 1 tona, inclusiv 9 

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

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

d) Peste 5 tone 64" 

  
 Impozitul pe mijlocul de transport in cazul mijloacelor de transport pe apa (art. 

470, alin. 8)):      

Mijlocul de transport pe apa 
Impozit 

- lei/an - 

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

21 

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 56 

3. Barci cu motor 210 

4. Nave de sport si agrement 500 

5. Scutere de apa 210 

6. Remorchere si impingatoare: X 

a) pana la 500 CP, inclusiv 559 

b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv 909 



c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv 1398 

d) peste 4000 CP 2237 

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

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: X 

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

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

280 

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

  
   Bonificație (art. 472, alin. (2)) 

 
Cotă 

bonificație 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de 
transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana 
la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o 
bonificatie 

10% 

  
 
  Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 
 
Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire 

si a altor avize si autorizatii (art. 474, alin. (2))  
    

Suprafata pentru care se obtine 
certificatul de urbanism 

- lei - 

a) pana la 150 m2, inclusiv 3 

b) intre 151 si 250 m2, inclusiv 4 

c) intre 251 si 500 m2, inclusiv 5 

d) intre 501 si 750 m2, inclusiv 6 

e) intre 751 si 1.000 m2, inclusiv 7 

f) peste 1.000 m2 
7 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depaseste 1.000 m2 

  

Tip taxă Nivel stabilit pentru anul 2017 
Taxa pentru prelungirea unui certificat de 
urbanism (art. 474, alin. (3)). 

30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a 

autorizatiei initiale 

Taxa pentru avizarea certificatului de 
urbanism de catre comisia de urbanism si 
amenajarea teritoriului, de catre primari 
sau de structurile de specialitate din 
cadrul consiliului judetean (art. 474, 
alin. (4)).  
 

10 lei 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de 
construire pentru o cladire rezidentiala 
sau cladire-anexa (art. 474, alin. (5)).  
 

0,5% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructii 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
construire pentru alte constructii decat 
clădiri rezidențiale sau clădire anexă) 
(art. 474, alin. (6)).  

1% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructie, inclusiv 

valoarea instalatiilor aferente 



 

Taxa pentru prelungirea unei 
autorizatii de construire (art. 474, alin. 
(8)).  
 

30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a 

autorizatiei initiale 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
desfiintare, totala sau partiala, a unei 
constructii (art. 474, alin. (9)).  
 

0,1% din valoarea impozabila stabilita 
pentru determinarea impozitului pe 

cladiri, aferenta partii desfiintate ( 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
foraje sau excavari (art. 474, alin. 
(10)).  
 

10 lei pentru fiecare mp afectat 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei 
necesare pentru lucrarile de organizare de 
santier in vederea realizarii unei 
constructii, care nu sunt incluse in alta 
autorizatie de construire (art. 474, alin. 
(12)). 

3% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de organizare de santier 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
amenajare de tabere de corturi, casute sau 
rulote ori campinguri (art. 474, alin. 
(13)). 

2% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructie 

Taxa pentru autorizarea amplasarii de 
chioscuri, containere, tonete, cabine, 
spatii de expunere, corpuri si panouri de 
afisaj, firme si reclame situate pe caile 
si in spatiile publice (art. 474, alin. 
(14)). 

8 lei, pentru fiecare metru patrat de 
suprafata ocupata de constructie 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii 
privind lucrarile de racorduri si 
bransamente la retele publice de apa, 
canalizare, gaze, termice, energie 
electrica, telefonie si televiziune prin 
cablu (art. 474, alin. (15)).  
 

10 lei, pentru fiecare racord 

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatura stradala si adresa se (art. 
474, alin. (16)). 
 

9 lei 

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor 
sanitare de functionare (art. 475, alin. 
(1)) 

20 lei 

Taxele pentru eliberarea atestatului de 
producator(art. 475, alin. (2)) 

10 

Taxele pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul 
agricol (art. 475, alin. (2)) 

20 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a 
autorizatiei privind desfasurarea de 
activitati in grupele CAEN 561 - 
Restaurante, 563 - Baruri si alte 
activitati de servire a bauturilor si 932 
- Alte activitati recreative si 
distractive (art. 475, alin. (3)) 

- până la 500 mp inclusiv – 100 lei 
- peste 500 mp – 200 lei 

 
  Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 
 

Taxa pentru servicii de reclama si 
publicitate (art. 477, alin. (4)) 

1% la valoarea serviciilor de reclama 
si publicitate fără TVA 

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si 
publicitate in cazul unui afisaj situat in 
locul in care persoana deruleaza o 
activitate economica (art. 478, alin. (2), 
lit. “a”) 

32 lei/mp sau fracțiune de mp  

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si 
publicitate in cazul oricarui altui panou, 
afisaj sau oricarei altei structuri de 

23 lei lei/mp sau fracțiune de mp 



afisaj pentru reclama si publicitate (art. 
478, alin. (2), lit. “b”) 

 
  Impozitul pe spectacole  
  

 Impozitul pe spectacole pentru 
spectacolul 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 
international (art. 481, alin. (2), lit. 
“a”) 

1% asupra sumelor încasate din 
vânzarea biletelor de intrare și a 

abonamentelor 

 Impozitul pe spectacole in cazul oricarei 
altei manifestari artistice decat cele 
enumerate la lit. a) (art. 480, alin. (2), 
lit. “b”) 

2% asupra sumelor încasate din 
vânzarea biletelor de intrare și a 

abonamentelor 

 
  Taxe speciale (art. 484, alin. (1, 2)) 

Taxa pentru eliberarea adeverințelor prin 
care se atestă deținerea în proprietate de 
bunuri mobile și imobile 

2 lei 

Taxa de eliberare acte și adeverințe din 
arhivă 

2 lei 

Taxă înregistrare vehicule 5 lei 

Taxa eliberare plăcuțe înregistrare 30 lei 

Taxă eliberare certificat înregistrare 
vehicule 

5 lei 

Taxă eliberare plăcuță cu numere de casă 5 lei 

Taxă copiere documente - A4 – 0,3 lei/pagină 
- A3 – 0,5 lei/pagină 

Taxa de salubrizare pentru persoane fizice 
de pe raza Comunei Călinești, județul 
Teleorman, care nu au încheiat contract cu 
operatorul de salubrizare 

– 5 lei/lună/persoană 
 

Taxă închiriere Cămin Cultural Călinești 500 lei / eveniment 

 
Alte taxe locale 
  

Taxa pentru indeplinirea procedurii de 
divort pe cale administrativa (art. 486, 
alin. (4)) 

500 lei 

Taxa pentru eliberarea de copii 
heliografice de pe planuri cadastrale sau 
de pe alte asemenea planuri, detinute de 
consiliile locale (art. 486, alin. (5)) 

25 lei pentru fiecare mp sau fracțiune 
de mp 

Taxa pentru Acord pentru desfășurarea de 
activități comericale temporare în zone 
publice (art. 486, alin. (1)) 

10 lei/zi 

Taxă închiriere buldoexcavator 80 lei/oră 

Taxă închiriere tractor 50 lei/oră 

Taxă închiriere tractor + remorcă 60 lei/oră 

Taxă închiriere tractor + cositoare 150 lei/ha 

 
Sanctiuni 
 
Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice (art. 493, 

alin. (3), (4), (41)) 
 

Depunerea peste termen a declaratiilor de 
impunere prevazute la art. 461 alin. (2), 
(6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) 
si (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. 
(7) lit. c), alin. (9) si (10), art. 471 
alin. (2), (4), (5) si alin. (6) lit. b) 
si c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. 
(11), art. 478 alin. (5) si art. 483 alin. 
(2)  

70 – 279 lei 



(art. 493, alin. (2)  , lit. “a”) 
nedepunerea declaratiilor de impunere 
prevazute la art. 461 alin. (2), (6), (7), 
alin. (10) lit. c), alin. (12) si (13), 
art. 466 alin. (2), (5) si alin. (7) lit. 
c), alin. (9) si (10), art. 471 alin. (2), 
(4), (5) si alin. (6) lit. b) si c), art. 
474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 
478 alin. (5) si art. 483 alin. (2)  
(art. 493, alin. (2)  , lit. “b”) 

279 – 696 lei 

Incalcarea normelor tehnice privind 
tiparirea, inregistrarea, vanzarea, 
evidenta si gestionarea, dupa caz, a 
abonamentelor si a biletelor de intrare la 
spectacole (art. 493, alin. (4)) 

325 – 1.578 lei 

Necomunicarea informatiilor si a 
documentelor de natura celor prevazute la 
art. 494 alin. (12) in termen de cel mult 
15 zile lucratoare de la data primirii 
solicitarii (art. 493, alin. (41)) 

500 – 2.500 lei 

 
Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice (art. 493, 

alin. (5) 
 

Depunerea peste termen a declaratiilor de 
impunere prevazute la art. 461 alin. (2), 
(6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) 
si (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. 
(7) lit. c), alin. (9) si (10), art. 471 
alin. (2), (4), (5) si alin. (6) lit. b) 
si c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. 
(11), art. 478 alin. (5) si art. 483 alin. 
(2)  
(art. 493, alin. (2)  , lit. “a”) 

280 – 1.116 lei 

nedepunerea declaratiilor de impunere 
prevazute la art. 461 alin. (2), (6), (7), 
alin. (10) lit. c), alin. (12) si (13), 
art. 466 alin. (2), (5) si alin. (7) lit. 
c), alin. (9) si (10), art. 471 alin. (2), 
(4), (5) si alin. (6) lit. b) si c), art. 
474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 
478 alin. (5) si art. 483 alin. (2)  
(art. 493, alin. (2)  , lit. “b”) 

1.116 – 2.784 lei 

Incalcarea normelor tehnice privind 
tiparirea, inregistrarea, vanzarea, 
evidenta si gestionarea, dupa caz, a 
abonamentelor si a biletelor de intrare la 
spectacole (art. 493, alin. (4)) 

1.300 – 6.312 lei 

       
  Taxe de timbru 
 
Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru 
 

Extras din norma juridică 
Nivelurle stabilite pentru 2017 

- lei - 

Certificarea (transcrierea) transmisiunii 
proprietății asupra animalelor, pe cap de 
animal, în bilete de proprietate pentru 
animale peste 2 ani 

5 

Înregistrarea, la cerere, în actele de 
stare civilă a schimbării numelui și 
sexului 

15 
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