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ANEXA NR. 1
la H.C.L. nr. 86 / 28.11.2017
TABLOUL
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora,
precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2018
IMPOZITUL ŞI TAXA *)PE CLĂDIRI
VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice
Art. 457 alin.(2)
Rang

1
A
A

2
IV
V

A
A

IV
V

363
347

242
231

A
A

IV
V

242
231

212
202

A
A

IV
V

152
144

91
87

Tipul clădirii
0
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
B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală,
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic
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
D. Clădire – anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

Nivelurile aplicabile în anul 2018
Valoarea impozabilă
-lei/m2cu instalaţii de apă, canalizare, electrice
fără instalaţii de apă,
şi încălzire (condiţii cumulative)
canalizare, electricitate sau
încălzire
3
4
1210
726
1155
693

Zona

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă,
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D
F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă
utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

A
A

IV
V

75 % din suma care s-ar aplica clădirii

A
A

IV
V

50 % din suma care s-ar aplica clădirii

- Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor
sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite. În cazul în care
dimensiunile exterioare ale clădirii nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, suprafaţa construită desfăşurată se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a
clădirii cu coeficientul de transformare de 1,4.
- Valoarea impozabilă se reduce în raport cu anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 ani, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; b) cu 30% pentru clădirea care are o vechime
cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă ; c) cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30
de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
Impozitul pe clădiri se plăteşte anual în două rate egale astfel : până la 31 martie şi până la 30 septembrie, inclusiv.
Impozitul anual pe clădiri, datorat de persoane fizice sau persoane juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată(31
martie).În situaţia în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri, suma de 50 de lei se referă la impozitul cumulat.
Taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de
concesiune, închiriere, administrare ori folosință.
IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII
Art. 465 alin.(2)
Zona
A
A

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2018
-lei/haIV
978
V
782
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN –
ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII

Rang

Art. 465 alin.(4)
Nr.
Categoria de folosinţă
crt.
1.
Teren arabil

Zona

Rang

A
A

IV
V

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2018
-lei/ha34,00
31,00

2.

Păşune

A
IV
25,00
A
V
23,00
3.
Fâneaţă
A
IV
25,00
A
V
23,00
4.
Vie
A
IV
56,00
A
V
51,00
5.
Livadă
A
IV
64,00
A
V
58,00
6.
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră
A
IV
34,00
A
V
31,00
7.
Terenuri cu ape
A
IV
19,00
A
V
17,00
IMPOZITUL/TAXA *)PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art.465 alin.(7)
Nr.
Categoria de folosinţă
Zona
Rang
Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2018
crt.
-lei/ha1.
Teren cu construcţii
A
IV
37,00
A
V
36,00
2.
Teren arabil
A
IV
61,00
A
V
58,00
3.
Păşune
A
IV
34,00
A
V
32,00
4.
Fâneaţă
A
IV
34,00
A
V
32,00
5.
Vie pe rod
A
IV
67,00
A
V
64,00
6.
Livadă pe rod
A
IV
68,00
A
V
65,00
7.
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
A
IV
8,00
piscicole
A
V
7,00
6.
Teren cu amenajări piscicole
A
IV
41,00
A
V
40,00
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT*)
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
Art. 470 alin.(2)
Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2018
Lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta
I.Mijloc de transport cu tracţiune mecanică

- lei/ha -

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică
8
de până la 1600 cmc inclusiv
2. Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste
9
1600 cmc
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 2000 cmc inclusiv
18
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv
72
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc inclusiv
144
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cmc
290
7. Autobuze, autocare, microbuze
24
8. Alte autovehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată
30
de până la 12 tone inclusiv
9. Tractoare înmatriculate
18
II.Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică :
Lei/200cmc
1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <4.800 cmc
4
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >4.800 cmc
6
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată
100
Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Art. 470 alin.(5)
Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2018
Numărul de axer şi masa totală maximă autorizată
Impozitul, în lei/an

I. Vehicule cu două axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
5. Masa de cel puțin 18 tone
II. Vehicule cu trei axe
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone
4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

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

Alte sisteme de suspensie pentru axele
motoare

0
142
395
555
555

142
395
555
1257
1257

142
248
509
661
1019

248
509
661
1019
1583

6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
1019
1583
7. Masa de cel puțin 26 tone
1019
1583
III. Vehicule cu patru axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
661
670
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
670
1046
3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
1046
1661
4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
1661
2464
5. Masa de cel puţin 31 tone , dar mai mică de 32 tone
1661
2464
6. Masa de cel puțin 32 tone
1661
2464
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de
12 tone
Art. 470 alin. (6)
Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2018
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată
Impozitul, în lei/an

I. Vehicule cu 2+1 axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
8. Masa de cel puţin 25 tone , dar mai micăde 28 tone
9. Masa de cel puţin 28 tone
II. Vehicule cu 2+2 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
9. Masa de cel puţin 38 tone
III. Vehicule cu 2+3 axe

0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
445
803
1408
1408

138
321
528
775
936
1537
2133
2133
2133

321
528
775
936
1537
2133
3239
3239
3239

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone
IV. Vehicule cu 3+2 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4. Masa de cel puţin 44 tone
V. Vehicule cu 3+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
4. Masa de cel puţin 44 tone

1698
2363
2363

2363
3211
3211

1500
2083
2881
2881

2083
2881
4262
4262

853
1032
1542
1542
Remorci, semiremorci sau rulote

1032
1542
2454
2454"

Art. 470 alin.(7)
Masa totală maximă autorizată
a. Până la 1 tonă inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone
Mijloace de transport pe apă
Art. 470 alin.(8)
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport şi agrement
5. Scutere de apă
6. Remorchere şi împingătoare:
a) până la 500 CP inclusiv
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv
d) peste 4.000 CP
7. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2018
Impozitul, în lei
9
34
52
64

21
56
210
210
X
559
909
1.398
2.237
X
182
280
490

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art. 474 alin.(1)
Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2018
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
Taxa, în lei
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
a) Până la 150 m2 inclusiv
6
b) Între 151 şi 250 m2 inclusiv
7
2
c) Între 251 şi 500 m inclusiv
9
d) Între 501 şi 750 m2 inclusiv
12
e) Între 751 şi 1000 m2 inclusiv
14
f) Peste 1000 m2
14 + 0,01 lei /m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2
15 lei, pentru fiecare m2 afectat
Art. 474 alin.(10)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări
8 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie
Art.474 alin.(14)
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete,
cabine, spaţii de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame
situate pe căile și în spațiile publice
13 lei pentru fiecare racord
Art. 474 alin.(15)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
9
Art.474 alin.(16)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
80
Art. 475 alin(2)
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător
50
Art. 475 alin(2)
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare
Art. 475 alin(3) alin. (1)
Taxa pentru eliberarea/vizarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei
activităţi economice COD CAEN 561,563,932
500
a) -pentru suprafata aferentă activităţii de pana la 50 mp
1000
b) -pentru suprafata aferentă activităţii cuprinsa intre 51 mp si 100 mp
2000
c) -pentru suprafata aferentă activităţii cuprinsa intre 101 mp si 200 mp
4000
d) -pentru suprafata aferentă activităţii cuprinsa intre 201 mp si 500 mp
4000 + 500 lei pentru fiecare 50 mp ce depășește suprafața aferentă activității
e) -pentru suprafaţa aferentă activităţii, mai mare de 500 mp
de 500 mp, dar nu mai mult de 8.000 lei

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE
Art. 478 alin.(2)
Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2018
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
- lei/m2 a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
32
economică
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi
23
publicitate
ALTE TAXE LOCALE
Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2018
-leiArt. 486
50 lei
Taxă eliberare/vizare aviz funcționare pentru punctele de lucru ale SC,
II, PFA
Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice, altele decât cele din piețe, târguri și oboare, precum și cele din fața magazinelor, atelierelor sau
locuințelor proprietate privată, se datorează de către persoanele fizice și juridice
Taxă pentru vânzări de produse sau prestări servicii diverse

2,5 lei / mp / zi

Taxă pentru vânzări de produse sau prestări servicii cu ocazia
manifestărilor prilejuite de Zilele Comunei
Taxă pentru depozitarea temporară de materiale și pentru organizarea de
șantier
Taxă pentru reclamă sonoră

20 lei / mp / zi

Taxă pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului sezonier
stradal și pe terase
Taxă pentru ocuparea domeniului public al comunei cu panouri de
publicitare
Taxă de comerț ambulant
Taxa închiriere imobile aparținând domeniului public al comunei
Taxa închiriere spații de locuit aparținând domeniului privat al Comunei
Dichiseni
Taxă privind racordarea la rețeaua publică comunală de apă

5 lei /mp / lună
50 lei / zi
50 lei / mp / lună
25 lei / mp / lună
25 lei / zi
400 lei
200 lei / lună
150 lei / racord

Taxă privind rebranșarea la rețeaua publică comunală de apă în urma
debranșării pentru neplată
Taxa înregistrare contracte arendă

Taxa procedură divorț

500 lei
10 lei/ha /contract-pentru contractele al căror obiect îl constituie un teren de
cu suprafața egală sau mai mare de 1 ha
5 lei /contract-pentru contractele al căror obiect îl constituie un teren cu
suprafața mai mică de 1 ha
500 lei

Taxe privind recuperarea costurilor privind serviciile de copiere a documentelor,
prilejuite de aplicarea diverselor acte normative
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau
alte asemenea planuri deținute de consiliile locale
Taxă pentru eliberare copii xerox simple
Taxă pentru eliberare copii conforme cu originalul
Taxă privind furnizarea informațiilor privind dosarele la Legea 18/1991,
Legea 169/1998, Legea 1 / 2000, Legea 247 / 2005, Legea 10 / 2001

32 lei
2 lei / pag. A4 (față-verso)
4 lei / pag. A3 (față-verso)
5 lei / pag. A4 (față-verso)
10 lei / pag. A3 (față-verso)
10 lei / act emis – persoane fizice
50 lei / act emis – persoane juridice

Taxe privind recuperarea costurilor privind înregistrarea și eliberarea plăcuțelor de înmatriculare
Taxă pentru certificatul de înregistrare vehicule pentru care nu există
obligativitatea înmatriculării (mopede, căruțe, tractoare, remorci, etc)
Taxă contravaloare plăcuțe înregistrare vehicule pentru care nu există
obligativitatea înmatriculării (mopede, căruțe, tractoare, remorci, etc)

30 lei
30 lei

Taxe speciale, privind eliberarea acordului privind activități de cormercializare în zone publice
Taxă pentru eliberarea acordului de funcționare – societăți comerciale

200 lei

Taxă pentru eliberarea acordului de funcționare – I.I., P.F.A. și I.F.

150 lei

Taxă pentru eliberarea acordului de funcționare temporară în gherete
sau chișcuri

100 lei

Taxă pentru eliberarea aviz pentru programul de funcționare

50 lei

Taxe pentru prestarea serviciilor de registru agricol, cadastru, urmabism și amenajarea teritoriului, taxe și impozite locale
Taxă pentru eliberarea certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte
înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie
Taxă pentru eliberarea LA URGENȚĂ certificatelor, adeverinţelor şi a
oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie
Taxă pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii
construcției (edificată fără autorizație de construcție anterior anului
2001) – OUG 121 / 2011 și Legea 127/2013

5 lei
20 lei
0,5 % din valoarea impusă la Compartimentul de taxe și impozite

Taxe speciale Cămin Cultural, spații cu destinate activităților sportive, închiriere utilaje agricole
Taxe pentru folosirea sălii, mobilierului și a obiectelor de inventar ale
Căminelor Culturale din patrimoniul comunei – HCL 54/2016
Taxe de garanție pentru folosirea sălii, mobilierului și a obiectelor de
inventar ale Căminelor Culturale din patrimoniul comunei – HCL
54/2016
Taxă pentru închirierea spațiilor cu destinație sportivă – HCL 54/2016
Taxă pentru închirierea utilajelor agricole aflate în proprietatea comunei
– HCL 54/2016

500 lei / eveniment -Nunți
250 lei / eveniment -Botezuri
250 lei / eveniment –aniversări, cununii civile, conferințe, întâlniri, etc
200 lei / eveniment –Înmormântări/parastas
300 lei / eveniment -Nunți
300 lei / eveniment -Botezuri
300 lei / eveniment –aniversări, cununii civile, conferințe, întâlniri, etc
50 lei / eveniment –Înmormântări/parastas
50 lei / oră
100 lei / oră – pentru locuitorii comunei
150 lei / oră – pentru cetățeni din afara comunei

Taxe speciale pentru prestări de servicii specifice activității de stare civilă
Taxă pentru încheierea căsătoriei în zilele de sâmbătă, duminică și
sărbători legale
Taxă pentru înscrierea în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a
sexului pe cale administrativă
Taxă pentru înregistrarea în actele de stare civilă române, a actelor de
stare civilă înregistrate în străinătate
Taxă pentru eliberare dovezi căsătorie / celibat

150 lei
100 lei
100 lei
25 lei

5 lei
Taxă pentru eliberarea duplicatelor actelor de stare civilă în locul celor
pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate
CAPITOLUL XIII – SANCŢIUNI
LIMITE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Nivelurile actualizate pentru anul 2018
Art. 493 alin.(3)
Art. 493 alin.(4)

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 70 de lei la 279 lei, iar cea de la lit. b)- d) cu amendă de la 279 lei
la 696 de lei.
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de
intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1578 de lei.
LIMITE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Nivelurile actualizate pentru anul 2018

Art. 493 alin.(5)

In cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin.(3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv.

PREȘEDINTELE SEDINȚEI,

Nicușor CARATĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL COMUNEI,
Jr. Laura- Viorica PETRE

