
                                                 ANEXA LA  LA Hotărârea Consiliului Local al  comunei Pârscov  nr.  34/17.12.2020                                                                                                  
  
 

TABELUL  
 CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE  

ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE PENTRU   ANUL FISCAL  
CAPITOLUL I – CODUL FISCAL –TITLUL IX – IMPOZITE SI TAXE LOCALE  

             LEGEA NR.227/2015 
 
          Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice: 

1.Pentru cladirile rezidentiale  si cladirile –anexa , aflate in proprietatea persoanelor fizice,impozitul pe cladiri se 
calculeaza prin aplicarea unei cote 0,1%, asupra valorii impozabile a cladirii. 

    2.Valoarea  impozabila a cladirii,exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a acesteia 
,exprimate in metrii patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp, din tabelul urmator: 
 

Capitolul II 
Impozitul si taxa pe cladiri 

 
VALORILE IMPOZABILE 

Pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice 
Art.457 alin.(2) 
Tipul cladirii Valoarea impozabila 

- lei/m.p. 
Cu instalatie de apa,canalizare 
electrice si incalzire (conditii 
cumulative) 

Fara instalatii de apa, 
canalizare, electrice sau 
incalzire  
 
 

0 1 2 
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  

1100 660 

B.Cladiri cu peretii exteriori  din lemn, din piatra naturala, din  330 220 



caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 
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 

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 

                   138 82 

E.In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau mansarda, utilizate 
ca locuinta, in oricare dintre tipurile prevazute la lit.A-D 

75% din suma care s-ar aplica 
cladirii 

75% din suma care s-ar aplica 
cladirii 

F.In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi 
amplasate la subsol, la demisol si/sau 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 

 
 Punctele 3-5 conform Lg.227/2015. 
          6. Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea , prin 
inmultirea valorii determinate conform alin.2-5 cu coeficientul de corectie prevazut in tabelul urmator: 
 
Zona in cadrul 
localitatii 
 

Rangul localitatii 
0 I II III IV V 

A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 
B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 
C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95 
D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90 
        Mentionam ca rangul comunei Parscov este IV si zonele A ,C si D . 
          7. Conform Lg.227/2015. 
 8.Valoarea impozabila a cladirii ,determinata in urma aplicarii prevederilor alin.(1)-(7), se reduce in functie de anul 
terminarii acesteia, dupa cum urmeaza: 
a) cu 50%,pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1ianuarie a anului fiscal de referinta; 
b) cu 30%,pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv,la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 
referinta; 



c) cu 10%,pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv,la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 
referinta. 
         9. Conform Legii 227/2015 . 
 

Art.458 
          Calculul impozitului pe cladirile  nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice: 
        1.Pentru cladirile nerezidentiale  , aflate in proprietatea persoanelor fizice,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 
unei cote 1%, asupra valorii care poate fi: 
      a) valoarea rezultata dintru-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimiii 5 ani anteriori anului de 
referinta , depus la organul fiscal local pana la primul tewrmen de plata dina nul de referinta ; 
      b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; 
      c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se tranfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 
ani anteriori anului de referinta. 
      (3) conform legii 227/2015  
      ( 4) In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin 1, impozitul se calculeaza prin aplicarea 
cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conf. art.457. 

Art.459 
          Calculul impozitului pe cladirile  cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice: 
            1.In cazul cladirilor cu destinatie mixta  aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea 
Impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential  conform art.457 cu impozitul determinat pentru suprafata 
folosita in scop nerezidential conform art.458 . 
      2. In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliul fiscal la care nu se desfasoara nici o activitate 
economica,impozitul se calculeaza conf. art.457. 
      3. Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se aplica 
urmatoarele reguli: 
a) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nici o activitate economica, 
impozitul se calculeaza conform art.457; 
b) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitate economica, iar cheltuielile 
cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitate economica, inpozitul pe cladiri se calculeaza conform 
art.458. 
 
 
 
 



          Art.460 
 
          Calculul impozitului / taxei pe cladirile detinute de persoanele juridice: 

1. Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,impozitul/taxa pe cladiri se 
calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2  % asupra valorii impozabile a cladirii; 

2. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe cladiri se 
calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,3 % asupra valorii impozabile a cladirii; 

3. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru activitati in 
domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a 
cladirii; 

4. In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice impozitul se determina prin insumarea 
impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform al.1  cu impozitul calculat pentru suprafata 
folosita in scop nerezidential conform al.2 sau 3 ; 

5. Pentru stabilirea impozitului taxei pe cladiri,valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice 
este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul / taxa conform art. 460 alin.5 
pct.a-f din Codul Fiscal (Lg.227/2015); 
 
Punctele 6-10 conform Lg.227/2015. 
 
Art. 461 Conform Lg.227/2015. 
 
Art. 462 
Plata impozitului/taxei: 

1. Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv;          
2. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de catre contribuabili, persoane fizice si     
persoane juridice  pana la data de 31 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de 10 %. 

             Punctele 3-6  conform art.462 din Lg.227/2015. 
 
            CAP.III 
           Impozitul pe teren si taxa pe teren 
 
 
            Art. 463-art.464 conform Lg.227/2015. 
 



            Art. 465 
            Calculul impozitului/taxei pe teren 
 

1. Impozitul /taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului, rangul localitatii in care este amplasat 
terenul,zona si categoria de folosinta a terenului conform incadrarii facute de consiliu local . 

2. In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, 
impozitul /taxa pe teren se stabileste  prin inmultirea suprafetei terenului , exprimata in ha cu suma corespunzatoare 
prevazuta in tabelul urmator : 

 
 

Zona in cadrul 
localitatii 
 

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

0 I II III IV V 

A              971  
C     580  
D     378  
 

 
 

3. In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de 
terenuri cu constructii impozitul/taxa pe teren  se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu 
suma corespunzatoare prevazuta la alin.4 , iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie prevazut la alin.5. 

4. Pentru stabilirea impozitului/taxa pe teren, se folosesc sumele din tabelul urmator , exprimate in lei/ha: 
 
   

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan 
-orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii- 

Art.465 alin.(4)                                                                                  - lei/ha 
Nr. 
crt. 

                                         Zona  
 
 
Categoria de folosinta 

 
A 
 

 
C 
 

 
  D 

 

1. Teren arabil 30 21 17 



2. Pasune 23 17 15 
3. Faneata  23 17 15 
4. Vie 51 30 21 
5. Livada  58 38 30 
6. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 30 21 17 
7. Teren cu ape 17 8 0 
8. Drumuri si cai ferate 0 0 0 
9. Teren neproductiv 0 0 0 
 

5. Suma stabilita conform alin.4 se inmulteste cu coeficientul de corectie prevazut in urmatorul tabel: 
 

Rangul localitatii Coeficientul de corectie 
0 8,00 
I 5,00 
II 4,00 
III 3,00 
IV 1,10 
V 1,00 

 
6. Conform Lg.227/2015. 
7. In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului , 

exprimata in ha cu suma corespunzatoare in urmatorul tabel, inmultita cu coeficientul de corectie prevazut la art.457 alin. 
6. 

                
IMPOZITUL.TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN 
Art.465, alin.(7)                                                                                                                                                 -lei /ha- 
Nr. crt. Categoria de folosinta  Impozit 
1. Teren cu constructii 31 
2. Teren arabil 52 
3. Pasune 28 
4. Faneata 28 
5. Vie pe rod 54 
5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 



6.  Livada pe rod 57 
6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 
7 Padure sau alte teren cu vegetatie forestiera 18 
7.1 Padure, in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie 0 
8. Teren cu apa 5 
8.1 Teren cu amenajari piscicole 30 
9. Drumuri si cai ferate  0 
10 Teren neproductiv 0 
7.(1 ) Conform Legii nr.227/ 2015  
 
             Punctele 8-9 conform Lg.227/2015.  
 
           Art.466- 467 Conform Lg.227/2015. 
            
          CAP.IV -    Impozitul pe mijloacele de transport 
 
                 Art. 468-469 Conform Lg.227/2015. 
 
                Art. 470 Calculul impozitului: 

1. Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport ,conform celor prevazute 
in prezentul capitol. 

2. In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule , impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de 
capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200cmc sau fractiune din aceasta cu suma 
corespunzatoare din tabelul urmator: 

 
CAPITOLUL IV 

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Art.470, alin.(2) 
Mijolace de transport cu tractiune mecanica   
I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cmc sau fractiune din aceasta)  
Motociclete,tricicluri,cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea 
cilindrica de pana la 1600cmc,inclusiv 

8 

Motociclete,tricicluri,cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea 
cilindrica de peste 1600cmc 

9 



Autoturisme cu capacitate cilindrica  intre 1.601 cm3 si  2.000 
cm³ inclusiv 

20 

Autoturisme cu capacitate cilindrica  intre 2.001 cm3 si  2.600 
cm³ inclusiv 

79 

Autoturisme cu capacitate cilindrica  intre 2.601 cm3 si  3.000 
cm³ inclusiv 

159 

Autoturisme cu capacitate cilindrica   de peste  3.001 cm³ 
inclusiv 

320 

Autobuze ,autocare,microbuze 26 
Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima 
autorizata de pana la 12 tone inclusiv  

32 

Tractoare inmatriculate 20 
II. Vehicule inregistrate  
 
1.Vehicule cu capacitate cilindrica Lei/200 cmc 
1.1.Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica< 4.800 cmc 4 
1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica> 4.800 cmc 6 
2.Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 109 lei/an 
 

3. In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 60%. 
4. In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50 % din impozitul pentru motocicletele respective. 
5. In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 t, impozitul pe 

mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator: 
 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Art. 470 alin. (5)                                                                    │ 
│Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau               │ 
│mai mare de 12 tone                                                                      │ 
├──────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┤ 
│Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă │            Impozitul         │ 
│                                                          │             (lei/an)         │ 
│                                                          ├─────────────────┬────────────┤ 
│                                                          │Ax(e) motor(oare)│Alte sisteme│ 
│                                                          │  cu sistem de   │de suspensie│ 
│                                                          │   suspensie     │pentru axele│ 



│                                                          │ pneumatică sau  │  motoare   │ 
│                                                          │  echivalentele  │            │ 
│                                                          │   recunoscute   │            │ 
├────┬─────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤ 
│ I. │două axe                                                                            │ 
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│    │  1. │Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de     │                 │            │ 
│    │     │13 tone                                        │       0         │      157   │ 
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│    │  2. │Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de     │                 │            │ 
│    │     │14 tone                                        │     157         │      434   │ 
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│    │  3. │Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de     │                 │            │ 
│    │     │15 tone                                        │     434         │      610   │ 
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│    │  4. │Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de     │                 │            │ 
│    │     │18 tone                                        │     610         │     1384   │ 
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│    │  5. │Masa de cel puţin 18 tone                      │     610         │     1384   │ 
├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤ 
│II. │3 axe                                                                               │ 
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│    │  1. │Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de     │                 │            │ 
│    │     │17 tone                                        │     157         │      273   │ 
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│    │  2. │Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de     │                 │            │ 
│    │     │19 tone                                        │     273         │      561   │ 
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│    │  3. │Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de     │                 │            │ 
│    │     │21 tone                                        │     561         │      728   │ 
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│    │  4. │Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de     │                 │            │ 
│    │     │23 tone                                        │     728         │      1122  │ 
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│    │  5. │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de     │                 │            │ 
│    │     │25 tone                                        │    1081         │     1678   │ 
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│    │  6. │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de     │                 │            │ 
│    │     │26 tone                                        │     1122        │     1742   │ 
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 



│    │  7. │Masa de cel puţin 26 tone                      │     1106        │     1719   │ 
├────┼─────┴───────────────────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┤ 
│III.│4 axe                                                                               │ 
├────┼─────┬───────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┤ 
│    │  1. │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de     │                 │            │ 
│    │     │25 tone                                        │     728         │      737   │ 
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│    │  2. │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de     │                 │            │ 
│    │     │27 tone                                        │     737         │      1151  │ 
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│    │  3. │Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de     │                 │            │ 
│    │     │29 tone                                        │     1151        │    1827  
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│    │  4. │Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de     │                 │            │ 
│    │     │31 tone                                        │    1827         │     2711   │ 
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│    │  5. │Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de     │                 │            │ 
│    │     │32 tone                                        │    1827         │     2711   │ 
├────┼─────┼───────────────────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┤ 
│    │  6. │Masa de cel puţin 32 tone                      │    1827         │     2711   │ 
 
 
   Punctul 6. Conform Lg.227/2015 

Numărul	de	axe	și	greutatea	brută	
încărcată	maximă	admisă	

Impozitul	
(în	lei/an)	

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

Alte	sisteme	de	suspensie	
pentru	axele	motoare	

I	 2	+	1	axe	

	 1	 Masa	de	cel	puțin	12	tone,	
dar	mai	mică	de	14	tone	

0	 0	

	 2	 Masa	de	cel	puțin	14	tone,	
dar	mai	mică	de	16	tone	

0	 0	

	 3	 Masa	de	cel	puțin	16	tone,	 0	 71	



dar	mai	mică	de	18	tone	

	 4	 Masa	de	cel	puțin	18	tone,	
dar	mai	mică	de	20	tone	

71	 162	

	 5	 Masa	de	cel	puțin	20	tone,	
dar	mai	mică	de	22	tone	

162	 379	

	 6	 Masa	de	cel	puțin	22	tone,	
dar	mai	mică	de	23	tone	

379	 490	

	 7	 Masa	de	cel	puțin	23	tone,	
dar	mai	mică	de	25	tone	

490	 872	

	 8	 Masa	de	cel	puțin	25	tone,	
dar	mai	mică	de	28	tone	

883	 1.550	

	 9	 Masa	de	cel	puțin	28	tone	 883	 1.550	

II	 2	+	2	axe	

	 1	 Masa	de	cel	puțin	23	tone,	
dar	mai	mică	de	25	tone	

152	 353	

	 2	 Masa	de	cel	puțin	25	tone,	
dar	mai	mică	de	26	tone	

353	 581	

	 3	 Masa	de	cel	puțin	26	tone,	
dar	mai	mică	de	28	tone	

581	 852	

	 4	 Masa	de	cel	puțin	28	tone,	
dar	mai	mică	de	29	tone	

852	 1031	

	 5	 Masa	de	cel	puțin	29	tone,	
dar	mai	mică	de	31	tone	

1031	 1.669	

	 6	 Masa	de	cel	puțin	31	tone,	
dar	mai	mică	de	33	tone	

1.669	 2347	



	 7	 Masa	de	cel	puțin	33	tone,	
dar	mai	mică	de	36	tone	

2.347	 3.563	

	 8	 Masa	de	cel	puțin	36	tone,	
dar	mai	mică	de	38	tone	

2.347	 3.563	

	 9	 Masa	de	cel	puțin	38	tone	 2.316	 3563	

III	 2	+	3	axe	

	 1	 Masa	de	cel	puțin	36	tone,	
dar	mai	mică	de	38	tone	

1.868	 2.600	

	 2	 Masa	de	cel	puțin	38	tone,	
dar	mai	mică	de	40	tone	

2.600	 3.533	

	 3	 Masa	de	cel	puțin	40	tone	 2.600	 3.533	

IV	 3	+	2	axe	

	 1	 Masa	de	cel	puțin	36	tone,	
dar	mai	mică	de	38	tone	

1.650	 2292	

	 2	 Masa	de	cel	puțin	38	tone,	
dar	mai	mică	de	40	tone	

2292	 3170	

	 3	 Masa	de	cel	puțin	40	tone,	
dar	mai	mică	de	44	tone	

3170	 4721	

	 4	 Masa	de	cel	puțin	44	tone	 3170	 4627	

V	 3	+	3	axe	

	 1	 Masa	de	cel	puțin	36	tone,	
dar	mai	mică	de	38	tone	

938	 1133	

	 2	 Masa	de	cel	puțin	38	tone,	
dar	mai	mică	de	40	tone	

1133	 1694	



	 3	 Masa	de	cel	puțin	40	tone,	
dar	mai	mică	de	44	tone	

1694	 2700	

	 4	 Masa	de	cel	puțin	44	tone	 1694	 2700	

 
 
Art.470, alin.(7) 
Remorci,semiremorci sau rulote  
 

Masa totala maxima autorizata Impozitul                                                                        - lei - 
a. Pana la 1 tona inclusiv 9 
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 37 
c. Peste 3 tone ,dar nu mai mult de 5 tone  57 
d. Peste 5 tone  71 
 
     Punctele 8-9. Conform Lg.227/2015. 
 
 
    Art.471-art.472  Declararea si plata impozitului conform Lg.227/2015. 
 
      Radierea din evidenta a vehiculelor conform art.126 din Normele metodologice   a Legii 227/2015 cu urmatoarele 
completari :  

-  documentatie pentru radieri vehicule  duse la dezmembrare pentru care nu s-a eliberat document : 
a) declaratie notariala din care sa rezulte dezmembrarea  
b) certificatul de  radiere din circulatie emis de serviciul inmatriculari auto 
c) copie de pe cartea de identitate a masinii 
d) copie B.I./C.I./C.I.P.  proprietar 
e) cerere proprietar solicitare radiere din evidentele fiscale a autovehiculului  

 
CAPITOLUL V 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 
Art.474, alin.(1) 
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 



Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism                                                                                           - lei -  
a. Pana la 150 m², inclusiv 6 
b. Intre 151 si 250 m², inclusiv  7 
c. Intre 251 si 500 m² , inclusiv  9 
d. Intre 501 si 750 m² , inclusiv  13 
e. Intre 751 si 1.000 m² , inclusiv  16 
f. Peste 1.000 m² 16+ 0,01 lei/m² pentru fiecare m² care depaseste 1.000 m² 
   
  

Art.474 (al.2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona 
rurala este egala cu 50% din taxa stabilita conform al.1 

 

Art.474 (al.3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei 
initiale  

 

Art.474 (al.4) Taxa pentru avizare certificate urbanism de catre comisia de 
urbanism si amenajarea teritoriului de catre primar sau de structurile de 
specialitate din cadrul c.j. 

16 lei  

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

 
0,5% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructii.  

Art.474, alin.(6) 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru orice 
alta  constructie decat cele prevazute la alineatul 5 

1% din valoarea autorizata a de 
constructie, inclusiv instalatiile 

aferente 
 

1% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructie, inclusiv 
instalatiile aferente 

Art.474(7)	Pentru	 taxele	prevăzute	 la	 alin.	 (5)	 și	 (6)	 stabilite	pe	baza	 valorii	 autorizate	a	 lucrărilor	de	 construcție	 se	
aplică	următoarele	reguli:	

a)	taxa	datorată	se	stabilește	pe	baza	valorii	lucrărilor	de	construcție	declarate	de	persoana	care	solicită	autorizația	și	
se	plătește	înainte	de	emiterea	acesteia;	

b)	 pentru	 taxa	 prevăzută	 la	 alin.	 (5),	 valoarea	 reală	 a	 lucrărilor	 de	 construcție	 nu	 poate	 fi	mai	mică	 decât	 valoarea	
impozabilă	a	clădirii	stabilită	conform	art.	457	;		

c)	în	termen	de	15	zile	de	la	data	finalizării	lucrărilor	de	construcție,	dar	nu	mai	târziu	de	15	zile	de	la	data	la	care	expiră	
autorizația	 respectivă,	 persoana	 care	 a	 obținut	 autorizația	 trebuie	 să	 depună	o	declarație	 privind	 valoarea	 lucrărilor	 de	



construcție	la	compartimentul	de	specialitate	al	autorității	administrației	publice	locale;	

d)	până	în	cea	de-a	15-a	zi,	inclusiv,	de	la	data	la	care	se	depune	situația	finală	privind	valoarea	lucrărilor	de	construcții,	
compartimentul	de	specialitate	al	autorității	administrației	publice	 locale	are	obligația	de	a	stabili	 taxa	datorată	pe	baza	
valorii	reale	a	lucrărilor	de	construcție;	

e)	 până	 în	 cea	 de-a	 15-a	 zi,	 inclusiv,	 de	 la	 data	 la	 care	 compartimentul	 de	 specialitate	 al	 autorității	 administrației	
publice	locale	a	comunicat	valoarea	stabilită	pentru	taxă,	trebuie	plătită	orice	diferență	de	taxă	datorată	de	către	persoana	
care	a	primit	autorizația	sau	orice	diferență	de	taxă	care	trebuie	rambursată	de	autoritatea	administrației	publice	locale.	

 
Art.474, alin.(10)  
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau escavari necesara 
studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, 
balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari 

16 lei pentru fiecare m2 afectat de 
foraj sau de excavatie 

Art.474 alin.11  Conform codului fiscal  
Art.474, alin.(12) 
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 

3% din valoarea autorizata  a 
lucrarilor de organizare de santier 

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

2% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructie 

Art.474 alin.(14)  
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 m2 de suprafata 
ocupata de constructie 

Art.474, alin.(8) 
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei 
autorizatii de construire 

30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului de urbanism 

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

0,1% din valoarea impozabila 
stabilita  pentru determinarea 

impozitului pe cladiri aferenta partii 
desfiintate. 



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

13 lei pentru fiecare racord 

Art.474 alin.(16)  
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si 
adresa 

9 lei 

 
 
ART.475 Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru 
desfasurarea unor activitati  

 

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

22 lei 

Art.475 alin(2)  
Taxa pentru eliberarea atestatului de producator , respectiv pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul 
agricol 

87 lei 

Art.475 alin(3) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desfasurarea unei 
activitati economice : persoanele a caror activitate se incadreaza in 
grupele 561-restaurante , 563-baruri si alte activitati de servire a 
bauturilor si 932 – alte activitati recreative 

2171 lei pentru o suprafata de pana 
la 500 m.p. 

4343 lei pentru o suprafata mai mare 
de 500 m.p. 

 
  
  Art. 476- Scutiri   conform Lg.227/2015 
 
 
 

CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJOLACELOR DE RECLAMA SI 
PUBLICITATE 

 
 



 
Art. 477 alin.(1) –alin.(4),(6-7) conform Lg.227/2015 . 
              Alin. (5) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei 
de 2% la valoarea serviciilor de reclama si publicitate. 

ART.478-Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate 
 Art.478 alin (1) Orice persoana care utilizeaza un panou, un afisaj sau o structura de afisaj pentru 
reclama si publicitate, cu exceptia celei care intra sub incidenta art.477 , datoreaza plata taxei anuale 
prevazute in prezentul articol  catre bugetul local al comunei in raza  careia/caruia este amplasat 
panoul , afisajul sau structura de afisaj respectiva . 

 
 
 
Art.478 alin.(2) 

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si 
publicitate : 

- lei/m² sau fractiune 
de m² 

a) in cazul unui afisaj situat in locul in 
care persoana deruleaza o activitate 
economica 

34 

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau 
structura de afisaj pentru reclama si 
publicitate 

25 

 Art. 478 alin . (3)-(5) conform Lg.227/2015. 
 
 Art.479 – Scutiri conform Lg.227/2015. 
 
CAPITOLUL VII – Impozitul pe spectacole 
 
Art.480 conform legii 227/2015 
ART.481 – Calculul impozitului 
Art.481 al.(2) pct.a  1% 
                       Pct.b 4% 
      Si al. 3-4 conform Legii 227/2015 . 
Art.482 si 483 conform Legii 227/2015  
 
CAPITOLUL VIII – Taxe speciale 
 
Art.484-art.485 al.2 Conform Lg.227/2015 iar pentru persoanele fizice si juridice prevazute la art.485  al.1 se acorda scutire de la 
plata taxelor speciale instituite cf.art.484. 



Furnizare apa    3 lei/ m.c. 
Taxa salubritate – conform HCL nr.6/08.02.2018 

 
CAPITOLUL IX 

ALTE TAXE  LOCALE 
 
 

Art.486 din Legea nr.227/2015-Codul 
Fiscal 
 

Taxa pentru desfacerea 
casatoriei prin divort pe cale 
administrativa 

543 

 

                                                         
      Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 
alte documente detinute de consiliul local  

             32 lei  

Art.487 conform Legii  227/2015 in sensul acordarii reducerilor sau scutirilor de la plata taxelor instituite conform art.486 
persoanelor fizice  . 
Art.4871   -Termenul de depunere a documentelor conform codului fiscal . 
 
CAPITOLUL XI -     SANCTIUNI 
 
Art.493 al.1- 2  si  6  conform legii 227/2015 ;  
 
    al.4 amenda pentru contraventia constatata este de 353 lei ;    
 
 

Capitolul XI 
Sanctiuni 

Limitele amenzilor in cazul persoanelor fizice 
Art.493 alin.(3) 
 

 a)-depunerea peste termen a declaratiilor de impunere a cladirilor, taxe mijloace de transport, terenuri – se  
sanctioneaza cu amenda - 87 lei 
b) -nedepunerea declaratiilor de impunere a cladirilor, mijloacelor de transport, terenuri - se  sanctioneaza cu 
amenda - 380 lei 
 
 



Limitele amenzilor in cazul persoanelor juridice 

Art.493 alin.(5)  -depunerea peste termen a declaratiilor de impunere a cladirilor, terenuri, taxe mijloace de transport  se 
sanctioneaza cu amenda  - 261 lei 
-nedepunerea declaratiilor de impunere a cladirilor, terenuri, taxe mijloace de transport – amenda  de 1140 lei 

Art.493 alin 4(1) –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  constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 1086 lei . 
Art.494 – 495 conform Legii 227/2015 .   
 
 
Taxe pentru furnizare date 
 Inregistrarea cererilor persoanelor  fizice si juridice privind furnizarea unor date din registrul national de evidenta a 
persoanelor                                                                                                                                        1 lei 
         Eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr.18/1991,republicata , cu 
modificarile si completaarile ulterioare cu exceptia celor pentru terenurile  agricole si forestiere   17 lei  
 
ALTE TAXE LOCALE 
 

Taxa comert ambulant 45 lei 
Taxa inchiriere buldoexcavator 160 lei/ora 

 
 
 
 
Taxa pentru folosirea pasunilor si izlazurilor comunale: 

6. Ovine,caprine pana la 6 luni- 5 lei/ buc./ an 
7. Ovine , caprine peste 6 luni – 6 lei/buc./ an. 
8. Bovine , cabaline pana la 6 luni – 18 lei/buc./ an . 
9. Bovine ,cabaline peste 6 luni – 31 lei/buc./ an . 
10.  

Taxa de inregistrare a vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii      - 65 lei ; taxa certificat de inregistrare – 27 lei  



 Taxa pentru eliberarea adeverintelor si certificatelor conform evidentelor agricole si contabile cu exceptia celor pentru scoli 
,somaj,spital si atestarea calitatii de salariat                                                                                                                - 12 lei 
Taxa pentru eliberarea adeverintelor L.416 , alocatii de sustinere a familiei                                                              - 4 lei 
 
 
Taxa eliberare C.I.                                                -   7 lei 
Taxa eliberare C.I.P.                                             -    1 lei 
Amenda stare civila                                             - 100 lei  
 
 
Taxe pentru folosirea terenurilor (diferite categorii de folosinta) ocupate de cetatenii comunei Pirscov fara acte de proprietate- 6 
lei/mp/an 
Taxa pentru autovehiculele de tonaj care transporta pe drumurile satesti,comunale si de exploatare lemne si balast – 18 
lei/cursa/autovehicul 
Taxa pentru eliberarea certificatului de instrainare constructii si terenuri – 25 lei 
 
 
Taxa de gloaba pentru animalele aduse la oborul comunal/animal     : 
 - ovine si caprine pana la 6 luni                                                   - 5 lei  /zi                                                                                                    
 - ovine si caprine peste 6 luni                                                    - 6 lei /zi  
 - bovine si cabaline pana la 6 luni                                             - 18 lei / zi 
 - bovine si cabaline peste 6 luni                                                - 31 lei/ zi  
 
Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice : 
 - parcare                                                                                       - 2 lei /ora/vehicul 
          - depozitarea materialelor pe spatial public                                 - 2 lei/mp/zi 
 - executarea diferitelor lucrari                                                     - 2 lei /mp/zi 
 
Taxe autorizare activitati comerciale(conform HCL 34/2018 : 
 
-163 lei activitati de productie  si ateliere de reparatii,exclusive service si spalatorii auto ; 
Nota : fac exceptie unitatile incadrate in tipul de mai sus , care au doar 1-2 salariati , pentru care tariful datorat se injumatateste;-
156 lei birouri de consultant , sedii de firma  ;  
-109 lei pentru activitati de comert cu amanuntul cu structura de vanzare mica ; 



-163 lei pentru activitati de comert cu ridicata , comert de gros cash and carry cu suprafata medie sau mica ; 
-217 lei saloane de infrumusetare ( coafura , frizerie , cosmetic , Sali gimnastica de intretinere , samd) ; 
- 54 lei prestari servicii medicale ( cabinet medici  si laboratoare analize) ; 
-109 lei farmacii umane  
-27 lei farmacii veterinare 
-326 lei pentru magazine supermarket , hipermarket ; 
-3257 lei ateliere/unitati pentru debitare si /comercializare lemn ; 
-109 lei service si spalatorii auto ; 
- 543 lei agentii imobiliare ; 
- 543 lei societati de TV cablu ; 
- 543 lei birourile notariale ; 
- 543 lei birouri cadastrale ; 
- 543 lei birouri asigurari ; 
- 543 lei case de schimb valutar si case de amanet; 
- 543 lei atelier operatiuni cu metale pretioase ; 
-271 lei statii de alimentare pentru carburanti auto ; 
-543 lei banci ,societati de leasing financiar ; 
- 217 lei pentru cazinouri jocuri de noroc ( inclusive oricare tip de unitate care exploateaza minim 2 masini de jocuri de noroc ) , 
case de pariuri . 
 
Tariful vizei anuale (conform HCL 34/2018 ) 
 
--54 lei activitati de productie  si ateliere de reparatii,exclusiv service si spalatorii auto ; 
-54 lei birouri de consultant , sedii de firma  ;  
-54 lei pentru activitati de comert cu amanuntul cu structura de vanzare mica ; 
-109 lei pentru activitati de comert cu ridicata , comert de gros cash and carry cu suprafata medie sau mica ; 
-54 lei saloane de infrumusetare ( coafura , frizerie , cosmetic , Sali gimnastica de intretinere , samd) ; 
- 27 lei prestari servicii medicale ( cabinet medici  si laboratoare analize) ; 
-109 lei farmacii umane  
-27 lei farmacii veterinare 
-109 lei pentru magazine supermarket , hipermarket ; 
-1086 lei ateliere/unitati pentru debitare si /comercializare lemn ; 
-109 lei service si spalatorii auto ; 
- 325 lei agentii imobiliare ; 



- 109 lei societati de TV cablu ; 
- 109 lei birourile notariale ; 
- 109 lei birouri cadastrale ; 
- 109 lei birouri asigurari ; 
- 109 lei case de schimb valutar si case de amanet; 
- 109 lei atelier operatiuni cu metale pretioase ; 
-109 lei statii de alimentare pentru carburanti auto ; 
-109 lei banci ,societati de leasing financiar ; 
- 54 lei pentru cazinouri jocuri de noroc ( inclusive oricare tip de unitate care exploateaza minim 2 masini de jocuri de noroc ) , 
case de pariuri . 
Vizele anuale sunt mentionate pe autorizatia de functionare ( pe verso ) .Autorizatia de functionare nu este transmisibila  . 
Tarif taxa avizare orar de functionare                - 32 lei /anual  
 
 
Taxa pentru intrarea si comercializarea produselor in piata mixta Pirscov 
 - mese mici inchiriate                                                                - 19 lei/luna 
 - mese mici ocupate ocazional in ziua de piata                         -  6 lei 
 
 
 - mese mari inchiriate                                                              - 25 lei/luna 
 - mese mari ocupate ocazional in ziua de piata                        -  7 lei 
 - autoturisme fara remorca                                                      - 13 lei/zi 
 - autoturisme cu remorca,tv sau asimilate  si camionete        – 19 lei/zi 
          - camion 5 tone                                                                        - 22 lei/zi 
          - camion de 7 tone si peste                                                       -34 lei/zi 
          - tractor cu remorca                                                                 - 25 lei/zi 
          - caruta goala cu un tragator                                                      - 3 lei/zi 
          - caruta goala cu doi tragatori                                                    - 5 lei/zi 
 - caruta plina cu un tragator                                                       - 8 lei/zi 
 - caruta plina cu doi tragatori                                                    -10 lei/zi 
 - bovine pana la 2 ani                                                                 - 5 lei/buc./zi 
 - bovine peste 2 ani                                                                    - 6 lei/buc./zi      
 - porcine , ovine , caprine si pasari                                          - 19 lei/masina/zi 
 - pasari                                                                                        - 3 lei/buc./zi    



 -comercianti care vand pe tarabe proprii                                    - 6 lei/mp/zi 
 - teren rezervat pentru comercianti                                             - 3 lei /zi/m.p. 
 - rezervare teren 2 locuri                                                             - 3 lei /m.p./zi 
          - teren ocupat de comercianti cu ,constructii provizorii             - 3 lei/m.p./zi 
 - chirie mese pentru peste                                                         - 31 lei/zi 
 - chirie mese pentru lapte si brinzeturi                                       - 5 lei/zi 
 
 
Taxa xerox                                                                                           - 0.50 lei/ pagina 
Taxa eliberare aviz amplasament- emis de Serviciul public de alimentare cu apa Parscov- 104 lei  (scutite cele in interesul public 
al comunei ) ; 
Taxa eliberare aviz amplasament- emis de Societatea de salubrizare Parscov – 104 lei (scutite cele in interesul public al comunei 
) ; 
Taxa eliberare aviz amplasament la drum local emis de comuna Parscov- 104 lei ( scutite cele in interesul public al comunei ) .  
Tarife utilizare spatii Camin cultural Vasile Voiculescu Parscov 27 lei/luna 
Sedii asociatii sau  fundatii  fara scop lucrativ , institutii publice  - 3 lei/m.p./luna 
Proces instructiv educativ (invatamint in formare )                       - 5 lei/m.p./luna  sau 52 lei/ora  
Laboratoare ,analize medicale , activitati medicale conexe            - 104 lei 
Amplasarea in incinta de aparate automate pentru bauturi racoritoare si cafea , bancomate-    15 lei/m.p./luna 
Activitati comerciale ( bufet in timpul spectacolelor )           - 54 lei / ora  
Tarife pentru utilizare spatiii Sali camin cultural :  

- Sala mare                                                           - 216 lei /ora 
- Sala mica sedinte                                                 - 54 lei/ ora 
 In cazul ichirierii pentru spectacole , concerte in sistem impresariat tarif = 486 lei/ora  
- Spectacole proprii ale caminului cultural : 
- Tarif pentru adulti = 10 lei/persoana 
- Tarif pentru copii = 5 lei/persoana -  gratuit copii sub 5 ani . 

 
Tarife inchirierte utilaje propietatea comunei Parscov : autobasculanta 160  lei / ora 
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