
 1 

 

                                                                                                         Anexa la 
                                                                                  H.C.L. Largu nr.65/28.12.2012 
  
 

IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE  
ALE COMUNEI LARGU PENTRU ANUL 2013 

 
- actualizată conform H.G. nr.1309/2012 - 

 
 
I.IMPOZITUL PE CLĂDIRI 
 
(1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei 
de impozitare la valoarea impozabilă a clădirii. 
    Cota de impozitare este de 0,1%  
    Valoarea impozabilă a unei clădiri se determină prin înmulţirea suprafeţei construite 
desfăşurate a clădirii, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea corespunzătoare din 
tabelul următor: 
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│                    VALORILE IMPOZABILE                                       │ 
│      pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri,         │ 
│                    în cazul persoanelor fizice                               │ 
│                                                                              │ 
│                                                                              │ 
├───────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┤ 
│                                                   │   Valoarea impozabilă    │ 
│                                       
                   - lei/mp -                       │ 
│                                                   ├─────────────┬────────────┤ 
│                                                   │Cu instalaţii│Fără        │ 
│         Tipul clădirii                            │de apă,      │instalaţii  │ 
│                                                   │canalizare,  │de apă,     │ 
│                                                   │electrice şi │canalizare, │ 
│                                                   │încălzire    │electrice   │ 
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│                                                   │(condiţii    │sau         │ 
│                                                   │cumulative)  │încălzire   │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ 
│A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi  │             │            │ 
│exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte     │             │            │ 
│materiale rezultate în urma unui tratament termic  │             │            │ 
│şi/sau chimic                                              967   │      574   │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ 
│B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn,          │             │            │ 
│din piatră naturală, din cărămidă nearsă,din vala- 
 tuci sau din orice alte materialenesupuse unui tra        263           164 
 tratament termic si/sau chimic                     │              
│C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu   │             │            │ 
│pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice   │             │            │ 
│alte materiale rezultate în urma unui tratament    │             │            │ 
│termic şi/sau chimic                               │       164   │      148   │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ 
│D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din│             │            │ 
│piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci │             │            │ 
│sau din orice alte materiale nesupuse unui         │             │            │ 
│tratament termic şi/sau chimic                     │        98   │       65   │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ 
│E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi│75% din suma │75% din suma│ 
│adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau│care s-ar    │care s-ar   │ 
│la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare     │aplica       │aplica      │ 
│dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D   │clădirii     │clădirii    │ 
├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────┼────────────┤ 
│F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi│50% din suma │50% din suma│ 
│adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol    │care s-ar    │care s-ar   │ 
│şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât│aplica       │aplica      │ 
│cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de     │clădirii     │clădirii    │ 
│clădiri prevăzute la lit. A-D                      │             │            │ 
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴────────────┘ 
      
Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri 
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     Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca 
locuinţă, care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majoreză 
după cum urmează: 
    a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
    b) cu 150% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
    c) cu 300% pentru cea de-a treia clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
Nu se calculeaza impozit pe cladiri majorat pentru cladirile dobandite iune legala. 
    În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de 
domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au 
fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar. 
    Persoanele fizice au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele de 
specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îşi au 
domiciliul, precum şi la cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora.  
Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin 
hotărâre a Guvernului. 
     În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul 
anului, impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la 
data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită. 
    În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în 
cursul anului, impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu 
începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, 
demolată sau distrusă. 
 
Calculul impozitului datorat de persoanele juridice 
 
        În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 
unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. 
     Cota de impozit este de 1.5%. 
     Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, 
înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în 
vigoare. 
    În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea 
amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%. 
    În cazul unei clădiri care a fost reevaluată conform prevederilor legale în vigoare, 
valoarea de inventar a clădirii este valoarea înregistrată în contabilitatea 
proprietarului imediat după reevaluare; 
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    În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată in ultimii 3 ani anterior anului 
fiscal de referinta, cota impozitului pe clădiri este stabilită  la 10% şi se aplică la 
valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluări, înregistrată în 
contabilitatea persoanelor juridice. 
    În cazul unei clădiri ce face obiectul unui contract de leasing financiar se aplică 
următoarele reguli: 
    a) impozitul pe clădire se datorează de proprietar; 
    b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este 
valoarea clădirii înregistrată în contractul de leasing financiar. 
     Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică 
aflată în funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost 
recuperată integral pe calea amortizării. 
    Lista cuprinzand cladirile care nu sunt supuse impozitului pe cladiri este redata Lla 
art.250 din Codul fiscal. 
 
II.Impozitul pe teren 
 
    Impozitul pe terenurile situate in intravilanul localitatii se va calcula pentru 
primii 1000 mp considerati curti constructii in functie de zona astfel: 
         a)pentru localitatea Largu: 
           Zona C,rangul IV= 552 LEI/HA 
         b)pentru localitatea Scarlatesti : 
           Zona C,rangul IV =552 lei/ha       
    Impozit teren  amplasate in intravilan –orice categarie de folosinta decat cea de              
terenuri cu constructii-zona C  
           1.Teren arabil                      19 lei 
           2.Pasune                            16 lei        
           3.Faneata                           16 lei 
           4.Vie                               29 lei 
           5.Livada                            36 lei 
           6.Padure sau alt teren cu vegetatie  
             forestiera                        19 lei 
           7.Teren cu ape                       8 lei 
 
│   Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan  :zona C 
           1.Teren cu constructii                26 lei  
           2.Teren arabil                        42 lei 
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           2.Pasune                              23 lei        
           3.Faneata                             23 lei 
           4.Vie pe rod                          52 lei 
           5.Livada pe rod                       52 lei 
           6.Padure sau alt teren cu vegetatie  
             forestiera                          12 lei 
           7.Teren cu ape altul decat cel cu  
             amenajari piscicole                  3 lei 
           8.Teren cu amenajari piscicole        29 lei 
 
    Impozitul pentru terenurile amplasate in extravilanul localitatii se stabileste prin 
inmultirea suprafetei terenului exprimata in hectare cu suma corespunzatoare stabilita 
pentru fiecare din cele 4 categorii de zone,inmultita cu coeficientul de corectie 
stability in functie de fiecare zona si de rangul localitatii potrivit art.251 din Codul 
fiscal. 
    Pentru terenurile dobandite in cursul anului indiferent sub ce forma ,impozitul pe 
teren se datoreaza de la data de intai a lunii urmatoare celei in care au mfost dobandite 
,proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal. 
    In situatia in care in cursul anului se modifica rangul localitatii impozitul pe 
teren se modifica corespunzator noii incadrari a localitatii incepand cu data de intai  
ianuarie a anului urmator celui in care a intervenit modificarea. 
    Lista cuprinzind terenurile pentru care nu se datoreaza impozitul si taxa este redata 
in anexa la Codul fiscal. 
 
 
 
 
III.IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 
 
    Impozitul asupra mijloacelor de transport se stabileste in functie de capacitatea 
cilindrica a  acestuia prin inmultirea fiecarei grupe de 200cm cubisau fractiune din 
aceasta cu suma corespunzatoare din urmatorul tabel:  
 ─────────────────────────────────────────────────────────      ─┬─────────────┤ 
│Nr. │                                                           │- lei/200 cmc│ 
│crt.│      Mijloace de transport cu tracţiune mecanică          │sau fracţiune│ 
│    │                                                           │din aceasta -│ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
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│  1.│Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu           │             │ 
│    │capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc inclusiv       │      8      │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│  2.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc      │             │ 
│    │şi 2.000 cmc inclusiv                                      │      18     │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│  3.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc      │             │ 
│    │şi 2.600 cmc inclusiv                                      │      72     │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│  4.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc      │             │ 
│    │şi 3.000 cmc inclusiv                                      │     144     │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│  5.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc   │     290     │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│  6.│Autobuze, autocare, microbuze                              │      24     │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│  7.│Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă  │             │ 
│    │autorizată de până la 12 tone inclusiv                     │      30     │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ 
│  8.│Tractoare înmatriculate                                    │      18      
 
     Vehicule  inregistrate 
 
1 Vehicule  cu capacitatea cilindrica :             

Lei/200 cm 
 1.1      Vehicule  inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm     2-4 
 1.2     Vehicule  inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm     4-6 
2 Vehicule  fara capacitate  cilindrica evidentiata    50-150 lei/an 
  
 
 
     Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală      
     sau mai mare de 12 tone                                                   
├───┬────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤ 
│   │                                │ Impozitul, în lei  │ Impozitul, în lei  │ 
│   │  Numărul axelor şi masa totală │pentru vehiculele   │pentru vehiculele   │ 
│   │   maximă autorizată            │angajate exclusiv în│angajate în opera-  │ 
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│   │                                │ operaţiunile de    │ţiunile de tran-    │ 
│   │                                │ transport intern   │sport intern şi     │ 
│   │                                │                    │internaţional       │ 
│   │                                ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤ 
│   │                                │Vehicule  │Vehicule │Vehicule  │         │ 
│   │                                │cu sistem │cu alt   │cu sistem │Vehicule │ 
│   │                                │de suspen-│sistem de│de suspen-│cu alt   │ 
│   │                                │sie pneu- │suspensie│sie pneuma│sistem de│ 
│   │                                │matica sau│         │tica sau  │suspensie│ 
│   │                                │un echiva-│         │un echiva-│         │ 
│   │                                │lent      │         │lent      │         │ 
│   │                                │recunoscut│         │recunoscut│         │ 
├───┼────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤ 
│I. │Vehicule cu două axe                                                      │ 
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ 
│   │1.│Masa nu mai puţin de 12 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 13 tone   │    0               │          │  133   │ 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │2.│Masa nu mai puţin de 13 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 14 tone   │   133    │      │             │   367  │ 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │3.│Masa nu mai puţin de 14 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 15 tone   │   367                             517│ 
 
 
 

4. Masa nu mai putin de 15 tone 
dar nu mai mult de 18 tone 

   517     1169 

  5 Masa de cel putin 18 tone   517    1169 
 
 
 
        Vehicule cu 3 axe                                                         │ 
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ 
│   │1.│Masa nu mai puţin de 15 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 17 tone   │  133      │   │        231              
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │2.│Masa nu mai puţin de 17 tone,│          │         │   474        │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 19 tone   │  231 
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├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │3.│Masa nu mai puţin de 19 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 21 tone   │   474│ 615 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │4.│Masa nu mai puţin de 21 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 23 tone   │   615│ 947 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │5.│Masa nu mai puţin de 23 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 25 tone   │   947│ 1472 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │6.│Masa nu mai puţin de 25 tone,│          │         │   1472       │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 26 tone   │   947│  
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────── 
 
        Vehicule cu 4 axe                                                          
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ 
│   │1.│Masa nu mai puţin de 23 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 25 tone      615│ 623 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │2.│Masa nu mai puţin de 25 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 27 tone   │   623│                  973 
       

 
│   │3.│Masa nu mai puţin de 27 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 29 tone   │   973                 1545│ 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │4.│Masa nu mai puţin de 29 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 31 tone   │  1545 2291 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │5.│Masa nu mai puţin de 31 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 32 tone   │  1545  │              2291 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
  Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)     
  de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare       
  de 12 tone                                                                
├───┬────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤ 
│   │                                │ Impozitul, în lei  │ Impozitul, în lei  │ 
│   │  Numărul axelor şi masa totală │pentru vehiculele   │pentru vehiculele   │ 
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│   │   maximă autorizată            │angajate exclusiv în│angajate în opera-  │ 
│   │                                │ operaţiunile de    │ţiunile de tran-    │ 
│   │                                │ transport intern   │sport intern şi     │ 
│   │                                │                    │internaţional       │ 
│   │                                ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤ 
│   │                                │Vehicule  │Vehicule │Vehicule  │         │ 
│   │                                │cu sistem │cu alt   │cu sistem │Vehicule │ 
│   │                                │de suspen-│sistem de│de suspen-│cu alt   │ 
│   │                                │sie pneu- │suspensie│sie pneuma│sistem de│ 
│   │                                │matica sau│         │tica sau  │suspensie│ 
│   │                                │un echiva-│         │un echiva-│         │ 
│   │                                │lent      │         │lent      │         │ 
│   │                                │recunoscut│         │recunoscut│         │ 
├───┼────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤ 
│I. │Vehicule cu 2+1 axe                                                       │ 
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ 
│   │1.│Masa nu mai puţin de 12 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 14 tone   │    0     │    0    │    0     │    0     
 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │2.│Masa nu mai puţin de 14 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 16 tone   │    0     │    0    │    0     │    0    │ 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────── 
│   │3.│Masa nu mai puţin de 16 tone,│          │         │          │         │   │       
│        dar nu mai mult de 18 tone   │    0     │   │         60     │       │ 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │4.│Masa nu mai puţin de 18 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 20 tone   │   60                   137│ 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │5.│Masa nu mai puţin de 20 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 22 tone   │    137                320│ 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │6.│Masa nu mai puţin de 22 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 23 tone   │  320                 414│ 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │7.│Masa nu mai puţin de 23 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 25 tone   │  414                 747│ 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
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│   │8.│Masa nu mai puţin de 25 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 28 tone   │  747                  1310│ 
 
 
 

9  Masa de cel putin 28 tone   747    1310  

 
       Vehicule cu 2+2 axe                                                        
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ 
│   │1.│Masa nu mai puţin de 23 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 25 tone   │   128                299│ 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │2.│Masa nu mai puţin de 25 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 26 tone   │  299                 491│ 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │3.│Masa nu mai puţin de 26 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 28 tone   │  491                 721│ 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │4.│Masa nu mai puţin de 28 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 29 tone   │  721                 871│ 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │5.│Masa nu mai puţin de 29 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 31 tone   │  871                 1429│ 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │6.│Masa nu mai puţin de 31 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 33 tone   │ 1429                 1984│ 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │7.│Masa nu mai puţin de 33 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 36 tone   │ 1984                 3012│ 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │8.│Masa nu mai puţin de 36 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 38 tone   │ 1984                 3012│ 
 
 

9 Masa de cel putin 38 tone 1984          3012  

 
       Vehicule cu 2+3 axe                                                       
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ 
│   │1.│Masa nu mai puţin de 36 tone,│          │         │          │         │ 
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│   │  │dar nu mai mult de 38 tone   │ 1579│ 2197 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │2.│Masa nu mai puţin de 38 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 40 tone   │ 2197   │              2986 
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴───────── 
      3  Masa de cel putin 40 tone       2197                2986 
 
       Vehicule cu 3+2 axe                                                        
──────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ 
│   │1.│Masa nu mai puţin de 36 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 38 tone   │ 1395                 1937│ 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │2.│Masa nu mai puţin de 38 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 40 tone   │ 1937                  2679 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │3.│Masa de cel putin 40 tone,dar│   2679              3963      │          
│   │  │ mai mica de 44 tone│  
 4 Masa de cel putin 44 tone    2679    3963  

 
       Vehicule cu 3+3 axe                                                        
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤ 
│   │1.│Masa nu mai puţin de 36 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 38 tone   │   794│ 960 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │2.│Masa nu mai puţin de 38 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 40 tone   │   960   │ 1434 
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤ 
│   │3.│Masa nu mai puţin de 40 tone,│          │         │          │         │ 
│   │  │dar nu mai mult de 44 tone   │ 1434   │ 2283  
 4 Masa de cel putin 44 tone 1434     2283  

 
 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ 
│  Remorci, semiremorci sau rulote                                             │ 
├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤ 
│             Masa totală maximă autorizată             │       Impozit        │ 
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│                                                       │               - lei -│ 
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│a) Până la 1 tonă inclusiv                             │          9           │ 
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone             │          34          │ 
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone             │          52          │ 
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 
│d) Peste 5 tone                                        │          64          │ 
├───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┤ 
 
IV. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 
        
├────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤ 
│                                                        │ 
│  Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism     │                     │ 
│  în mediul rural                                       │                     │ 
│                                                        │           - lei -   │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism│                     │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│  a) până la 150 mp inclusiv                            │          10         │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│  b) între 151 şi 250 mp inclusiv                       │          15         │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│  c) între 251 şi 500 mp inclusiv                       │          20         │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│  d) între 501 şi 750 mp inclusiv                       │          25 
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│  e) între 751 şi 1.000 mp inclusiv                                30         │ 
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ 
│  f) peste 1.000 mp                                     │ 30+ 0,05 lei/mp     │ 
│                                                        │ pentru fiecare mp   │ 
│                                                        │   care depăşeşte    │ 
│                                                        │     1.000 mp        │ 
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     Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire este de o,50% din valoarea 
autorizata a constructiei 
     Taxa pentru eliberarea unei autorizatii  necesare pentru lucrarile de organizare de 
santier care nu sun incluse in alte autorizatie de  construire este de 3% din valoarea 
autorizata a lucrarilor dee organizare de santier. 
     Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru chiosciuri,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 este de 7 lei mp 
     Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de desfiintare totala sau partiala a unei 
constuctii este de o,1% din valoarea impozabila a constructiei. 
     Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism precum si a autorizatiilor de 
construire taxa este de 30% din valoarea taxei initiale. 
     Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si 
bransamente la retelele pubice de apa ,canalizare,gaze,termice,energie 
electrica,telefonie si televiziune este de 11 lei. 
     Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si 
amenajarea teritoriului de catre primari sau de structurile de specialitate m din cadrul 
consiliului judetean este de 13 lei. 
     Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei activitati 
economice si a altor autorizatii similare este stabilita la 13 lei. 
     Autorizatia pentru desfasurarea unei activitati economice se vizeaza anual pana la 
data de 31.12 a anului in curs pentru anul urmator.Taxa de viza este de 4 50% din 
cuantumul taxei prevazute la eliberare. 
 
V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 
 
     Contribuabilii care beneficiaza sub diferite forme de serviciul de reclama si 
publicitate sunt obligate sa incheie contrcte in acest sens si datoreaza bugetelor locale 
o taxa de reclama si pubicitete in cota de 3% din valoarea contractului,exclusive tax ape 
valoarea adaugata aferenta.  
     Pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj,panouri structura de afisaj 
pentru reclama  si mpublicitate  beneficiarii datoreaza o taxa in suma de 20 lei/an/mp 
sau fractiune de mp. 
     Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate in cazul unui afisaj situate in 
locul in care persoana deruleaza o activitate economica  taxa este de 28 lei/an/mp sau 
fractiune de mp. 
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     Taxa se plateste la bugetul local al unitatii administrative-teritoriale in raza 
careia persoana presteaza servicii de reclama si publicitate lunar pana la 10 ale lunii 
urmatoare  pe toata perioada desfasurarii contractului. 
     Taxa devine exigibila la data intrarii in vigoare a contractului de prestare a 
serviciului de reclama si publicitate. 
 
VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
 
    Contribuabilii care organizeaza o manifestare artistica ,o competitie sportive sau 
alta activitate distractive  de videoteca  si discoteca  denumite in continuare 
spectacole datoreaza impozit pe spectacole. 
    Impozitul pe spectacol se stabileste in functie de suprafata incintei in care se 
desfasoara spetacolul si anume: 
    In cazul discotecilor :3 lei/mp/zi  
    Platitorii de impozit pe spectacol au obligatia de a depune o declaratie  la 
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale  care va 
contine suprafata incintei,zilele in care se desfasoara spectacolele pana cel tarziu la 
data de 15 ale lunii pentru luna urmatoare. 
 
 
 
 
 
 
 

 
FACILITATI  FISCALE ȘI ALTE TAXE LOCALE - 2013 
                                         
                   Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri si a impozitului pe 
teren,datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice ,pana la data de 31 martie a 
anului respectiv se acorda o bonificatie de 10%. 
                   Persoanele cu handicap grav sau accentuat  si persoanelor invalide de gradul I 
nu datoreaza impozit pe cladiri,impozit pe teren,taxa pentru eliberaea autorizatiilor de 
functionare pentru activitati economice. 
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                   In cazul unei cladiri ,al unui teren sau al unui mijloc de transport detinut in 
comun de  o persoana fizica ,scutirea se acorda integral pentru proprietatile detinute in 
comun de catre soti. 
                   Impozit pe cladiri,impozit pe teren,taxa pentru eliberarea 
certificatelor,avizelor ,autorizatiilor  si alte taxe nu se aplica pentru : 

a) veteranii de razboi 
b) persoanelor fizice  prevazute la art.1 al Decretului-Lege nr.118/1990 
c) persoanelor fizice  prevazute la art.3 alin1 lit.b si art .4 alin1 din Legea 

nr.341/2004 
                  Impozitul  pe cladiri si impozitul pe teren nu se aplica nici vaduvelor 
veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit. 
                  Scutirea de la plata impozitelor si taxelor se acorda persoanelor in cauza pe 
baza cererii acesteia ,incepand cu luna urmatoare celei in care persoanele in cauza prezinta 
actele prin care atesta situatia respectiva. 
        Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplica pentru : 
        a) autoturismele,motocicletele cu atas si motociclurile care apartin persoanelor cu 
handicap locomotor si care sunt adaptate handicapului acestora. 
        b) navele fluviale de pasageri , barcile si luntrele folosite pentru transportul 
persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta 
Ialomitei; 
        c) mijloacele de transport ale institutiilor publice; 
        d) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii 
de transport public de pasageri in regim urban sau suburban , inclusiv transportul de 
pasageri in afara unei localitati , daca tariful de transport este stabilit in conditii de 
transport public. 
        e) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare. 
 
 
 
    Scutiri şi facilităţi stabilite de consiliul local 
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     Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a 
acestuia pentru o clădire folosită ca domiciliu de persoana fizică ce datorează acest impozit. 
     Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a 
acestuia pentru terenul aferent clădirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care 
datorează acest impozit. 
     Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe 
teren sau o reducere a acestora pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici 
decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau 
ajutor social. 
     În cazul unei calamităţi naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata 
impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, precum şi a taxei pentru eliberarea 
certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire sau o reducere a acestora. 
     Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora  se aplică persoanei respective 
cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care persoana depune 
documentele justificative în vederea scutirii sau reducerii. 
 
 
 
 
ALTE TAXE LOCALE 
 
Nr. 
Crt. 

                                   Denumire taxa                 Taxa  
-lei- 

1 Taxa comert stradal                               
10 

2 Taxa chirie camin cultural pentru nunti                        
300 

3 Taxa pentru conventie PSI/familie     4 
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4 Taxa xerox / cola A4                          
0.5    

5 Taxa moara  
                     -taxa uruitor :15% din 

cantitatea  cetateanului 
2 la 100 kg 

                     -taxa uium                         
12% 

6 Taxa eliberare certificat producator                         
58 

7 Taxa eliberare certificat atestare fiscala                            
7 

8 Taxa eliberare adeverinta (scutiti cei de la 
Legea 416) 

                           
2     

9 Taxa eliberarea certificatelor de stare civila 
in locul celor pierdute , sustrase, distruse 
sau deteriorate  

 
                          
10 

10 Taxa nr. inmatriculare (caruta ,scuter sau 
tractor) 

                          
58 

11 Taxa salubritate / familie/luna                             
2  

12 Taxa  legalizare                            
12 

13 Taxa divort pe cale administrativa                          
116 

14 Taxa  inchiriat  utilaje                       
116/ora 

                      
 
 
IN DOMENIUL STARII  CIVILE 
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- Iregistrarea , la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului -15 LEI 
- Iregistrarea , la cerere, in actele de stare civila a desfacerii casatoriei  -2 LEI 
- Transcrierea , la cerere, in registrele de stare civila romane , a actelor de stare civila 

intocmite de autoritatile straine – 2 LEI 
- Reconstituirea si intocmirea ulterioara , la cerere, a actelor de stare civila – 2 LEI 

 
Pentru folosirea locurilor publice  de desfacere din piata ,targul si oborul din comuna Largu  
sau alte locuri special amenajate,contribuabili datoreaza o taxa zilnica ,stabilita pentru anul 
2013,astfel : 

1 Pentru vanzarea produselor de orice fel :              
 a) din vehicole               3,6 
 b)din autovehicole : 

                            din autoturisme 
 
              4,8 

                           -din autoturisme cu remorci               7,0 
                           -din autocamioane              14,0 
                           -din tractoare cu remorci              14,0 
2 Pentru folosirea meselor,tarabelor si a altor spatii-de 

fiecare mp- 
               3,6 

3 Pentru ocuparea locurilor necesare vanzarii obiectelor de 
ocazie-pe mp- 

               0,6 

4 Pentru rezervarea de terenuri in scopuri comerciale                0,6 
5 Pentru ocuparea locurilor si platformelor cu mijloace de 

transport expuse vanzarii,de fiecare mijloc : 
 

 

 a)biciclete cu 
motor,motorete,scutere,motociclete,tricicluri cu sau fara 
ataj 

         
               2,4 

 b)alte mijloace de transport cu tractiune mecanica 
inclusiv remorci de orice fel 

 
              12,0 

Nr. 
crt 

Modul de folosire al locurilor publice de desfacere      Taxa-lei- 
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 c)care si carute                 6,0 
 
 
 


