
 
ROMÂNIA

JUDEȚUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÂRSCOV

HOTĂRÂREA
nr. 46 din 23.12.2022

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale precum și a amenzilor aplicabile în
anul 2023 , la nivelul comunei Pârscov , județul Buzău

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

- art. 120, alin.(1), art. 121, alin.(1), din Constituția României, republicată;

- art. 3 și art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-art. 7, alin.(2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modi cările și completările
ulterioare;

- prevederile Legii nr.227/2015, privind Codul scal, Titlul IX, privind impozite şi taxe locale , cu
modificările și completările ulterioare ;

- art. 266 din Codul de Procedura Fiscala – Legea nr. 207/2015, cu modi cările şi completările
ulterioare ;

- prevederile art. 20, alin. (1), lit. b) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind nanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare;

-prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal, actualizată ; 

- prevederile O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modi cările şi completările
ulterioare;

-prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică , actualizată  ,

Ținând cont de:

-comunicatul de presa al Institutului National de Statistica, conform caruia rata in atiei pentru anul
2021 este de 5,1 % ,

- adresa M.L.P.D.A. nr. 129417 /2022 ;

- referatul de aprobare al primarului comunei Pârscov nr. 9390 / 2022 ;

- raportul compartimentului de resort nr. 9449 / 2022;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Pârscov ,

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. c) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările

ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PÂRSCOV
adoptă prezenta hotărâre:



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gheorghe SIMION

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI PÂRSCOV,

Adrian-Vasile MARIN

Art.1. Impozitele și taxele locale, taxele speciale precum şi cuantumul amenzilor aplicate pentru anul
scal 2023 la nivelul Comunei Pârscov , judetul Buzău , se stabilesc prin indexarea , în condițiile Codului
scal , cu rata in ației pentru anul 2021 de 5,1% și  sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă

din prezenta hotărâre .

Art.2. Pentru plata cu anticipație , pâna la 31.03.2023 , a impozitului pe clădiri, teren și mijloace de
transport , datorate pentru întregul an de către contribuabili , se acordă o bonificație de 10% .

Art.3. Sumele datorate bugetului local, reprezentând impozite şi taxe, se stabilesc la nivel de leu, fără
subdiviziuni, prin reducere când fracţiunile în bani sunt mai mici de 50 de bani şi prin majorare când
fracţiunile în bani sunt de 50 de bani sau mai mari, cu respectarea următoarelor reguli de rotunjire: 

(1) rotunjirea se aplică la fiecare tip de creanţă, respectiv creanţă principală sau creanţă accesorie; 

(2) nu se aplică rotunjiri pentru calculele intermediare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale;

(3) pentru calculele intermediare se utilizează primele două zecimale.

 

Art.4. Prevederile prezentei hotărâri se completează în mod corespunzător cu prevederile imperative ale
Legii nr. 227/2015 privind Codul scal sau cu orice modi cări şi completări aduse acesteia, precum şi cu
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul scal, cu modi cările şi completările
ulterioare.

Art.5.Primarul comunei Pârscov şi conducătorul compartimentului nanciar-contabil , taxe și impozite,
vor pune în aplicare dispoziţiile prevăzute în prezenta hotărâre.

Art.6 Secretarul  general al comunei  Pârscov va  comunica   prezenta  hotărâre  persoanelor   şi
instituţiilor  interesate  şi   va  face  publicitatea   cerută de  lege  .     

          

 



PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
anterioare atestării autenticității Hotărârii Consiliului Local nr. 46 / 23.12.2022

PROCEDURA DE VOT UTILIZATĂ Vot prin ridicarea mâinii individual

HOTĂRÂRE CU CARACTER NORMATIV

0
Hotărâre care se adoptă cu votul: 
majorității absolute a consilierilor locali în funcție

Voturi necesare 8

1 Numărul consilierilor locali, potrivit legii 15

2 Numărul consilierilor locali în funcție 15

3 Numărul consilierilor locali prezenți la adoptarea hotărârii 12

4 Numărul voturilor „PENTRU” 12

5 Numărul voturilor „ÎMPOTRIVĂ” Voturile „ABȚINERE” se
numără la voturile
„ÎMPOTRIVĂ”.

0

6 Numărul voturilor „ABȚINERE” 0

7 Numărul consilierilor locali care absentează motivat 2

8 Numărul consilierilor locali care absentează nemotivat 1

9
Numărul consilierilor locali care nu iau parte la deliberare și la adoptarea hotărârii,
neavând drept de vot

0

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare adoptării hotărârii consiliului local nr. 46 / 23.12.2022

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

Semnătura
persoanei

responsabile să
efectueze
procedura

0 1 2 3

1 Adoptarea hotărârii 23.12.2022

2 Comunicarea către primar

3
Data până la care hotărârea trebuie comunicată prefectului,
potrivit legii

09.01.2023

4 Comunicarea către prefectul județului

5 Aducerea la cunoștință publică

6 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu
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 ANEXA  
  LA H.C.L. PÂRSCOV NR. 46 / 23.12.2022  

privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale precum și a amenzilor 
aplicabile în anul 2023 , la nivelul comunei Pârscov , județul Buzău 

 
 
 
 Impozitele si taxele locale pentru anul 2023 se stabilesc de catre Consiliile locale in conditiile 
prevederilor Legii 227/2015 – Codul fiscal cu modificarile si com pletarile ulterioare, tinanddu-se cont 
de rangul localitatii si zonarea acesteia, conditii reglementate de Legea 351/2001 privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2023. 
 Conform prevederilor acestei legi, Satul Parscov are rangul IV, celelalte sate sunt de grad V iar 
zonarea este facuta astfel : 

Zona A Zona C Zona D 

1. Pârscov 
2. Lunca Frumoasă 
3. Robești 

4. Bădila 
5. Curcănești 
6. Runcu 
7. Tocileni 

8. Oleșești 
9. Pârjolești 
10. Târcov 
11. Trestieni 
12. Valea Purcarului 

  
CAP. I – Date generale 

 
I. Declararea, dobândirea, înstrăinarea cladirilor, terenurilor si mijloacelor de transport 

Înregistrarea datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra 
acestora, precum și schimbarea categoriei de folosință se pot face numai pe bază de documente, anexate 
la declarația făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru 
major al gospodăriei.  

In cazul cladirilor, terenurilor si mijloacelor de transport sunt valabile urmatoarele reguli: 
(1) Declararea în vederea impunerii și înscrierii clădirilor, terenurilor si mijloacelor de transport 

în evidențele autorităților administrației publice locale reprezintă o obligație legală a contribuabililor 
care le dețin în proprietate.  

(2) Impozitul/taxa pe clădiri si teren si impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru 
întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal 
anterior.  

(3) În cazul dobândirii/instrainarii unei clădiri, unui teren sau unui mijloc de transport în cursul 
anului, atat vechiul cat si noul proprietar al acesteia/acestuia au obligația să depună o declarație la 
organul fiscal local în termen de 30 de zile de la data dobândirii/instrainarii. Noul proprietar datorează 
impozit pe clădiri, teren sau mijloc de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 
dobandirii proprietatii sau bunului, respectiv inmatricularii sau inregistrarii mijlocului de transport, iar 
vechiul proprietar datorează impozitul pentru anul in curs. 

(4) Dacă încadrarea cladirii sau a terenului în funcție de rangul localității și zonă se modifică în 
cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe 
cladire/teren, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor. 

(5) În cazul clădirilor sau terenurilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în 
actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii cadastrului și 
a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru 
determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin 
lucrări de cadastru, datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul 
agricol, precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data 
de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru și 
publicitate imobiliară, ca anexă la declarația fiscală. 

(6) În cazul unei clădiri, unui teren sau mijloc de transport care face obiectul unui contract de 
leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli referitoare la impozit/taxa: 
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Se datoreaza de Incepand cu data de 
locatar 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul 

locator 
1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului 
sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia 
locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing 

 
b) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în 

a cărui rază de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de 
leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă 
intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a 
acestor documente. 

(7) Obligatia depunerii declarației la organul fiscal local in cazul clădirilor pentru care se 
datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosință 
este : 

 
Termen 

contractual 
Persoana care trebuie sa depuna 

declaratia 
Termen de depunere a declarației 

mai mari de 
o lună 

titularul dreptului de concesiune, 
închiriere, administrare ori 
folosință 

pana la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării 
în vigoare a contractului 

mai mici de 
o lună 

persoana care transmite dreptul de 
concesiune, închiriere, administrare 
ori folosință 

până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării 
în vigoare a contractelor, la care anexează o situație 
centralizatoare a acestor contracte 

mai mari de 
un an 

titularul dreptului de concesiune, 
închiriere, administrare ori 
folosință 

în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare 
a contractului și datorează taxa pe clădiri începând 
cu data de 1 ianuarie a anului următor 

 
(8) În cazul unei situații care determină modificarea impozitului/taxei pe clădiri, teren sau 

impozitul pe mijlocul de transport (inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru) 
datorate, persoana care datoreaza are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui 
rază teritorială de competență se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a 
înregistrat situația respectivă. 

(9) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor imobile la 
oficiile de cadastru și publicitate imobiliară. 

(10) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază 
de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri. 
 
II. 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 pana la data de 31 martie a impozitului pe cladiri datorat pentru 
intregul an se acorda o bonificatie de 10 %. 

(3) Impozitul pe clădiri de până la 50 lei (impozit pe cladiri cumulat daca proprietarul detine mai 
multe cladiri) inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. 

 (4) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință : 
 

Perioada 
contractuala 

Platitor Termene de plata 

o perioadă mai 
mare de un an 

concesionar, locatar, titularul dreptului de 
administrare sau de folosință 

în două rate egale, până la datele 
de 31 martie și 30 septembrie, 
inclusiv 

perioade mai 
mari de o lună 

concesionar, locatar, titularul dreptului de 
administrare sau de folosință 

lunar, până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare fiecărei luni din 
perioada de valabilitate a 
contractului 
 

perioade mai 
mici de o lună 

persoana juridică de drept public care transmite 
dreptul de concesiune, închiriere, administrare 
sau folosință colectează taxa pe clădiri de la 
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concesionari, locatari, titularii dreptului de 
administrare sau de folosință 

III. Termenul de depunere a documentelor  
Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a 

impozitului pe mijloacele de transport se aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, 
persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal 
anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la 
data de 31 martie, inclusiv. 
 
IV.  Contracte de fiducie 

În cazul persoanelor fizice și juridice care încheie contracte de fiducie asupra bunurilor 
inregistrate pe suprafata Comunei Parscov, conform Codului civil, impozitele și taxele locale acestora 
sunt plătite de către fiduciar la bugetul local al unității administrativ-teritoriale începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul de fiducie. 
 
V. Scutiri: 

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri si teren pentru: 
a) clădirile si terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităților 

administrativ-teritoriale, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice sau agrement, altele 
decât cele desfășurate în relație cu persoane juridice de drept public;  

 b) clădirile si terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de stat, utilizate 
pentru activitatea proprie a acestora; 

c) clădirile aflate în proprietatea fundațiilor înființate prin testament constituite, conform legii, cu 
scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu 
caracter umanitar, social și cultural; 

d) clădirile care, prin destinație, constituie lăcașuri de cult si claaddirile si terenurile aparținând 
cultelor religioase recunoscute oficial, asociațiilor religioase și componentelor locale ale acestora, 
precum și casele parohiale, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice; 

e) cladirile si terenurile  funerare din cimitire și crematorii; 
f) cladirile si terenurile  utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau 

particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosite 
pentru activități economice care generează alte venituri decât cele din taxele de școlarizare, servirea 
meselor pentru preșcolari, elevi sau studenți și cazarea acestora, precum și cladirile si terenurile  
utilizate de către creșe, astfel cum sunt definite și funcționează potrivit Legii nr. 263/2007 privind 
înființarea, organizarea și funcționarea creșelor, cu modificările și completările ulterioare; 

g) cladirile si terenurile  unităților sanitare publice, cu excepția încăperilor folosite pentru 
activități economice, precum și pentru cladirile în care funcționează cabinete de medicină de familie, 
potrivit legii, cu excepția încăperilor folosite pentru altă activitate decât cea de medicină de familie; 

h) cladirile si terenurile  care sunt afectate activităților hidrotehnice, hidrometrice, 
hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătățiri funciare (pe baza avizului privind categoria de 
folosință a terenului, emis de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară) și de intervenții la apărarea 
împotriva inundațiilor  

i) cladirile si terenurile  aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 
j) cladirile si terenurile  Academiei Române și ale fundațiilor proprii înființate de Academia 

Română, în calitate de fondator unic, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități 
economice; 

k) cladirile si terenurile  aferente capacităților de producție care sunt în sectorul pentru apărare cu 
respectarea legislației în materia ajutorului de stat; 

l) terenurile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum și cele utilizate 
de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat; 

m) clădirea si terenul folosite ca domiciliu si aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 2 lit. c) - f) și j) din Legea nr. 168/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului 
participant la acțiuni militare, misiuni și operații pe teritoriul sau în afara teritoriului statului român și 
acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia și urmașilor celui decedat; 
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n) cladirile si terenurile  aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a 
văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

o) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 
art. 1 şi art. 5 alin. (1) - (8) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 
din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea 
rămâne valabilă şi în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde 
aceştia domiciliază; 

p) cladirile si terenurile  aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților 
naționale din România, cu statut de utilitate publică, precum și cele închiriate, concesionate sau primite 
în administrare ori în folosință de acestea de la o instituție sau o autoritate publică, cu excepția 
încăperilor care sunt folosite pentru activități economice; 

q) cladirile si terenurile  destinate serviciului de apostilă și supralegalizare, cele destinate 
depozitării și administrării arhivei, precum și cladirile si terenurile  afectate funcționării Centrului 
Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale; 

r) cladirile si terenurile  deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție. 
s) cladirile si terenurile aferente  clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, 

indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au fațada stradală și/sau 
principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția încăperilor 
care sunt folosite pentru activități economice.   

t) cladirile si terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, 
respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere 
persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de invaliditate; 

 (2) Deasemeni, conform hotararii consiliului local nu se datoreaza impozit/taxă pentru cladirile 
si terenurile  afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a 
anului în care s-a produs evenimentul; 

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

(31) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pentru clădirile prevăzute la alin. (2) lit. 
o) se aplică pentru toate clădirile de pe raza unității administrativ-teritoriale, indiferent de proprietarul 
acestora. 

(4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt utilizate 
pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în 
cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care 
este îndeplinită această condiție. 

(5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. n), o) și t): 
a) scutirea se acordă integral pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menționate la alin. (1) lit. 
n), deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă-parte din clădiri aparține unor terți, 
scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți; 
b) scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deținută în comun cu soțul sau soția, pentru 
clădirile aflate în proprietatea persoanelor menționate la alin. (1) lit. o) și t). În situația în care o cotă-
parte din clădirea de domiciliu aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de 
acești terți; 
(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică începând 
cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative. 

(61) Prin excepție de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, 
stabilită conform alin. (1) lit. t) în cazul persoanelor cu handicap temporar, care dețin un certificat de 
handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu condiția ca 
acesta să aibă continuitate și să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile. 

 
Capitolul II - Impozitul pe cladiri si terenuri 

 
Impozitul pe cladiri il datoreaza orice persoana care are in proprietate o cladire situata pe raza 

Comunei Parscov si taxa pe cladiri, orice entitate ( mai putin cele de drept public) care are in 
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concesiune, chirie, administrare sau folosinta o cladire aflata in proprietatea publica sau privata a 
statului sau a UAT Parscov. Impozitul/ taxa pe cladiri se datoreaza catre bugetul local. 

Taxa pe cladiri se stabileste similar impozitului pe cladiri, dar se datoreaza direct proportional cu 
perioada contractuala, chiar si pentru perioade mai mici de o luna. În cazul în care o clădire se află în 
proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii 
datorează impozitul pentru spațiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care 
nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o 
parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă. 
 
I. Scutiri: 

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 
a) cladirile unei instituții sau unități care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației 

Naționale sau a Ministerului Tineretului și Sportului, precum și cladirile si terenurile  federațiilor 
sportive naționale, ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român, cu excepția încăperilor care sunt folosite 
pentru activități economice; 

b) cladirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje și 
tuneluri și care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcții, cu excepția încăperilor care sunt 
folosite pentru alte activități economice; 

c) cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri 
și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor, cu excepția încăperilor care sunt folosite 
pentru alte activități economice; 

d) cladirile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome 
"Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru 
activități economice; 

e) cladirile caselor de cultură ale sindicatelor, aflate în proprietatea/administrarea organizațiilor 
sindicale, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice sau agrement. 
 
II. Persoane fizice: 

1. Cladiri rezidentiale 
(1) Pentru cladirile si terenurile rezidentiale  si cladirile si terenurile –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: 
 

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  

1187 712 

B.Cladiri 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 

356 238 

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 

238 207 

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 

149 88 
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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 

 
 (3) În cazul unei clădiri care are pereții exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii 
impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă corespunzătoare 
materialului cu ponderea cea mai mare. 
 (4) Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor 
secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau 
la mansardă, exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca locuință, ale scărilor și teraselor neacoperite. 
 (5) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, 
atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu 
un coeficient de transformare de 1,4. 

(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 IV Rangul V 

A 1,10 1,05 
C 1,00 0.95 
D 0,95 0.90 

 
(7) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, 

coeficientul de corecție prevăzut la alin. (6) se reduce cu 0,10. 
 (8) Valoarea impozabila a cladirii ,determinata in urma aplicarii prevederilor alin.(1)-(7), se 

reduce in functie de vechimea cladirii la data de 1ianuarie a anului fiscal de referinta: 
 

Vechime Cota 
peste 100 ani 50 % 
intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv 30 % 
intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv 10% 

 
 (9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere 

fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată 
recepția la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care cuprinde 
obligatoriu lucrări de intervenție la structura de rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței 
fundamentale de rezistență mecanică și stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, 
modernizare, modificare sau extindere, precum și, după caz, alte lucrări de intervenție pentru 
menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile 
construcțiilor, conform legii, vizând, în principal, creșterea performanței energetice și a calității 
arhitectural-ambientale și funcționale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la 
terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea 
acesteia la data începerii executării lucrărilor. 
 

2. Cladiri  nerezidentiale: 
(1) Pentru cladirile si terenurile 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 termen de plata din anul de 
referinta ; 
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      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. 

(2) Pentru clădirile nerezidențiale utilizate pentru activități din domeniul agricol, cota de 
impozitare este de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

(3) 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 conform punctului 1. 
 
 3. Cladirile cu destinatie mixta: 

(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 cu impozitul 
determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential (suprafata indicata prin declaratie pe proprie 
raspundere). 

(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 conform impozitului pe cladiri rezidentiale. 

(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 punctului 1; 
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 punctului 2. 
 
III.  Persoane juridice: 

(1) Impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare asupra valorii 
impozabile a cladirii in functie de tipul si destinatia acesteia 

 
Tip cladire Cota de impozitare 

rezidentiala 0,2  % 
nerezidentiala 1,3 % 
nerezidentiale utilizate pentru activitati agricole 0,4 % 

destinatie mixta Insumarea impozitului aferent suprafetei rezidentiale 
si impozitului aferent suprafetei nerezidentiale 

cladiri cu valoarea impozabilă neactualizata în 
ultimii 5 ani anteriori anului de referință 5 % 

 
(2) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în 

proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se 
datorează impozitul/taxa și poate fi: 

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal; 
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
c) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului 

fiscal anterior; 
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate. În situația 

în care nu este precizată valoarea în documentele care atestă proprietatea, se utilizează ultima valoare 
înregistrată în baza de date a organului fiscal; 

e) În cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea 
rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de 
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

f) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea 
proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare 
sau de folosință, după caz. 

(3) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a 
clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate 
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în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de 
referință. În situația depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referință 
acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor. 

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost 
pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului si clădirilor care sunt scutite de 
plata impozitului/taxei pe clădiri. 
 
IV. Declararea, dobândirea, înstrăinarea și modificarea clădirilor 

 (1) Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează: 
 

Termenul prevăzut în 
autorizația de construire 

Data dobândirii clădirii 

clădirile executate integral 
înainte de expirarea termenului 
prevăzut în autorizația de 
construire 

data întocmirii procesului-verbal de recepție, dar nu mai târziu de 15 
zile de la data terminării efective a lucrărilor 

clădirile executate integral la 
termenul prevăzut în autorizația 
de construire 

data prevăzuta în autorizația de construire cu obligativitatea 
întocmirii procesului-verbal de recepție în termenul prevăzut de lege 

clădirile ale căror lucrări de 
construcții nu au fost finalizate la 
termenul prevăzut în autorizația 
de construire 

data expirării acestui termen și numai pentru suprafața construită 
desfășurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, 
în speță pereți și acoperiș. Procesul-verbal de recepție se întocmește 
la data expirării termenului prevăzut în autorizația de construire, 
consemnându-se stadiul lucrărilor, precum și suprafața construită 
desfășurată în raport cu care se stabilește impozitul pe clădiri 

 
 (2) Declararea clădirilor este valabila chiar si dacă ele au fost executate fără autorizație de 

construire. 
 (3) În cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei 

clădiri existente cu destinație nerezidențială, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile 
a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la 
organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la 
data modificării respective, și datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând cu 
data de 1 ianuarie a anului următor. 

(4) În cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de 
impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 
de zile de la data demolării sau distrugerii și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizație de 
desființare. 

 
Cap. III. - Impozitul/ taxa pe teren 

I. Date generale 
          (1) Impozitul pe teren o datoreaza orice persoana care are in proprietate un teren situat pe raza 
Comunei Parscov si taxa pe teren, orice entitate ( mai putin cele de drept public) care are in concesiune, 
chirie, administrare sau folosinta un teren aflat in proprietatea publica sau privata a statului sau a UAT 
Parscov. Impozitul/ taxa pe teren se datoreaza catre bugetul local. 
  (2) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare 
sau folosință : 
 
Termen contractual Modul de calcul al impoz/ taxei pe teren 

mai mari de o lună proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de 
concesiune, închiriere, administrare ori folosință 

mai mici de o lună proporțional cu numărul de zile din luna respectivă sau proporțional cu 
numărul de zile sau de ore prevăzute în contract 
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  (3) În cazul în care pentru o suprafață de teren proprietate publică sau privată a statului ori a 
unității administrativ-teritoriale se datorează impozit pe teren, iar în cursul unui an apar situații care 
determină datorarea taxei pe teren, diferența de impozit pentru perioada pe care se datorează taxa se 
compensează sau se restituie contribuabilului în anul fiscal următor. 

(4) În cazul terenului care este deținut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare 
proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot 
stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală 
din impozitul pentru terenul respectiv. 
 
II.  Scutiri 

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:  
a) terenurile care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecție 

definite în lege, precum și terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o 
hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeței solului; 

b) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât 
durează ameliorarea acestora; 

c) terenurile care prin natura lor și nu prin destinația dată sunt improprii pentru agricultură sau 
silvicultură; 

d) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naționale, drumuri principale 
administrate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., zonele de 
siguranță a acestora, precum și terenurile ocupate de piste și terenurile din jurul pistelor reprezentând 
zone de siguranță; 

e) terenurile instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației 
și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția terenurilor care sunt 
folosite pentru activități economice; 
u) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la 
art. 2 lit. c) - f) și j) din Legea nr. 168/2020; 

f) suprafețele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se 
reglementează procesul de producție lemnoasă, cele certificate, precum și cele cu arborete cu vârsta de 
până la 20 de ani; 
            
 III.  Calculul impozitului/taxei pe teren 

 (1) 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 din care se scad suprafețele de teren acoperite de clădiri,cu suma 
corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator : 

 

Zona in cadrul localitatii Nivelurile impozitului/taxei, pe rang – lei/ha - 
rangul IV rangul V 

A 1,047 996 
C 625 595 
D 408 388 

(2) 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.3 , iar acest rezultat 
se inmulteste cu coeficientul de corectie prevazut la alin.4. 

(3) Pentru stabilirea impozitului/taxa pe teren, se folosesc sumele din tabelul urmator , exprimate 
in lei/ha: 

Zona 
Categoria de folosinta A C D 

Teren arabil 33 23 18 
Pasune 25 18 16 
Faneata  25 18 16 
Vie 55 33 23 
Livada  63 41 33 
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(4) Suma stabilita conform alin.4 se inmulteste cu coeficientul de corectie de1.10  prevazut 

pentru localitatile de grad IV si 1.00 pentru cele de grad V. 
(5) Ca excepție de la prevederile alin. (3) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru 

terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de 
terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: 
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 
b) au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din desfășurarea 
obiectului de activitate prevăzut la lit. a) 

(6) 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 din al doi-lea tabel. 

  
Zona in cadrul 

localitatii Rangul IV Rangul V 

A 1,10 1,05 
C 1,00 0.95 
D 0,95 0.90 

 
(7) În cazul terenurilor aparținând cultelor religioase recunoscute oficial în România și 

asociațiilor religioase, precum și componentelor locale ale acestora, cu excepția suprafețelor care sunt 
folosite pentru activități economice, valoarea impozabilă se stabilește prin asimilare cu terenurile 
neproductive. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 33 23 18 
Teren cu ape 18 8 0 
Drumuri si cai ferate 0 0 0 
Teren neproductiv 0 0 0 

Nr. crt. Categoria de folosinta Impozit 
1. Teren cu constructii 34 
2. Teren arabil 56 
3. Pasune 30 
4. Faneata 30 
5. Vie pe rod 58 
5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 
6.  Livada pe rod 61 
6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 
7 Padure sau alte teren cu vegetatie forestiera 19 
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 33 
9. Drumuri si cai ferate  0 
10 Teren neproductiv 0 



11 

Capitolul IV -  Impozitul pe mijloacele de transport 
 
I. Reguli generale 

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este 
înmatriculat sau înregistrat în România. 

(2) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe 
întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. 
 
II. Scutiri 

(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:   
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, 

văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de 
transport, la alegerea contribuabilului; 

b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav 
sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe 
perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și 
persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului; 

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 
şi art. 5 alin. (1) - (8) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 
1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; scutirea rămâne valabilă şi în cazul 
transferului mijlocului de transport prin moştenire către copiii acestora; 

d) navele fluviale de pasageri, bărcile și luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu 
domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei și Insula Balta Ialomiței; 

e) mijloacele de transport ale instituțiilor publice; 
f) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport 

public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localități, 
dacă tariful de transport este stabilit în condiții de transport public; 

g) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 
h) mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor în pastoral, astfel cum sunt 

omologate în acest sens de Registrul Auto Român, folosite exclusiv pentru transportul stupilor în 
pastoral. 

i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență; 
j) mijloacele de transport ale instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea 

Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului; 
k) mijloacele de transport ale fundațiilor înființate prin testament constituite conform legii, cu 

scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu 
caracter umanitar, social și cultural; 

l) mijloacele de transport ale organizațiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de 
servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, 
ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copil, familie, persoane cu 
handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate, în condițiile legii; 

m) autovehiculele acționate electric; 
n) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă și care nu sunt utilizate în folosul 

propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing; 
o) mijloacele de transport deținute de către organizațiile cetățenilor aparținând minorităților 

naționale. 
(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate 

efectiv în domeniul agricol, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

(4) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care 
domiciliază în localitățile precizate în: 

a) Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea 
dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni, cu modificările ulterioare; 
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b) Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri 
și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Tulcea și a Rezervației Biosferei 
"Delta Dunării", cu modificările ulterioare. 

(5) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se acordă integral pentru un singur mijloc de 
transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menționate la aceste litere, 
deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă-parte din dreptul de proprietate asupra 
mijlocului de transport aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți; 

(6) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită conform alin. (1) lit. b), 
se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele 
justificative. 

(7) Prin excepție de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de 
transport stabilită conform alin. (1) lit. b) în cazul persoanelor cu handicap temporar, care dețin un 
certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu 
condiția ca acesta să aibă continuitate și să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile. 
 
III. 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: 

 
Mijolace de transport cu tractiune mecanica Lei/200 cm3 sau fracțiune 

din aceasta 
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 22 
Autoturisme cu capacitate cilindrica  intre 2.001 cm3 si  2.600 cm³ inclusiv 85 
Autoturisme cu capacitate cilindrica  intre 2.601 cm3 si  3.000 cm³ inclusiv 171 
Autoturisme cu capacitate cilindrica   de peste  3.001 cm³ inclusiv 345 
Autobuze ,autocare,microbuze 28 
Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de 
pana la 12 tone inclusiv  

35 

Tractoare inmatriculate 22 
II. Vehicule inregistrate 

 
(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 

12t, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul 
urmator: 

 
 
 
 
 

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 118 lei/an 
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Numărul de axe şi greutate 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 

2 axe 
1. Masa de cel puţin 12 tone dar mai mică de 13 tone 0 153 
2. Masa de cel puţin 13 tone dar mai mică de 14 tone 153 426 
3. Masa de cel puţin 14 tone dar mai mică de 15 tone 426 599 
4. Masa de cel puţin 15 tone dar mai mică de 18 tone 599 1.356 
5. Masa de cel puţin 18 tone  599 1.356 

3 axe 
1. Masa de cel puţin 15 tone dar mai mică de 17 tone 153 267 
2. Masa de cel puţin 17 tone dar mai mică de 19 tone 267 549 
3. Masa de cel puţin 19 tone dar mai mică de 21 tone 549 713 
4. Masa de cel puţin 21 tone dar mai mică de 23 tone 713 1098 
5. Masa de cel puţin 23 tone dar mai mică de 25 tone 1099 1.707 
6. Masa de cel puţin 25 tone dar mai mică de 26 tone 1099 1.707 
7. Masa de cel puţin 26 tone  1099 1.707 

4  axe 
1. Masa de cel puţin 23 tone dar mai mică de 25 tone 712 723 
2. Masa de cel puţin 25 tone dar mai mică de 27 tone 723 1.128 
3. Masa de cel puţin 27 tone dar mai mică de 29 tone 1.128 1.792 
4. Masa de cel puţin 29 tone dar mai mică de 31 tone 1.792 2.658 
5. Masa de cel puţin 31 tone dar mai mică de 32 tone 1.792 2.658 
6. Masa de cel puţin 32 tone  1.792 2.658 
 
        (6) În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport 
de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de 
transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:        
                                                         
 

Numărul de axe şi greutate brută 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 
Vehicule cu 2+1 axe 

1. Masa de cel puţin 12 tone dar mai mică de 14 tone 0 0 
2. Masa de cel puţin 14 tone dar mai mică de 16 tone 0 0 
3. Masa de cel puţin 16 tone dar mai mică de 18 tone 0 69 
4. Masa de cel puţin 18 tone dar mai mică de 20 tone 69 158 
5. Masa de cel puţin 20 tone dar mai mică de 22 tone 158 371 
6. Masa de cel puţin 22 tone dar mai mică de 23 tone 371 480 
7. Masa de cel puţin 23 tone dar mai mică de 25 tone 480 866 
8. Masa de cel puţin 25 tone dar mai mică de 28 tone 866 1.519 
9. Masa de cel puţin 28 tone  866 1.519 

Vehicule cu 2+2 axe 
1. Masa de cel puţin 23 tone dar mai mică de 25 tone 148 346 
2. Masa de cel puţin 25 tone dar mai mică de 26 tone 346 569 
3. Masa de cel puţin 26 tone dar mai mică de 28 tone 569 836 
4. Masa de cel puţin 28 tone dar mai mică de 29 tone 836 1.010 
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5. Masa de cel puţin 29 tone dar mai mică de 31 tone 1.010 1.658 
6. Masa de cel puţin 31 tone dar mai mică de 33 tone 1.658 2.301 
7. Masa de cel puţin 33 tone dar mai mică de 36 tone 2.301 3.494 
8. Masa de cel puţin 36 tone dar mai mică de 38 tone 2.301 3.494 
9. Masa de cel puţin 38 tone  2.301 3.494 

Vehicule cu 2+3 axe 
1. Masa de cel puţin 36 tone dar mai mică de 38 tone 1.831 2.549 
2. Masa de cel puţin 38 tone dar mai mică de 40 tone 2.549 3.464 
3. Masa de cel puţin 40 tone  2.549 3.464 

Vehicule cu 3+2 axe 
1. Masa de cel puţin 36 tone dar mai mică de 38 tone 1.618 2.246 
2. Masa de cel puţin 38 tone dar mai mică de 40 tone 2.247 3.108 
3. Masa de cel puţin 40 tone dar mai mică de 44 tone 3.108 4.598 
4. Masa de cel puţin 44 tone  3.108 4.598 

Vehicule cu 3+3 axe 
1. Masa de cel puţin 36 tone dar mai mică de 38 tone 921 1.114 
2. Masa de cel puţin 38 tone dar mai mică de 40 tone 1.114 1.663 
3. Masa de cel puţin 40 tone dar mai mică de 44 tone 1.663 2.648 
4. Masa de cel puţin 44 tone  1.663 2.648 

                                                                     │ 
(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de 

autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 
corespunzătoare din tabelul următor: 

 
Masa totala maxima autorizata Impozitul -- 

a. Pana la 1 tona inclusiv 9 
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 40 
c. Peste 3 tone ,dar nu mai mult de 5 tone  61 
d. Peste 5 tone  77 

 
(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma 
corespunzătoare din tabelul următor: 
 

Mijlocul de transport pe apă Impozit - lei/an - 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 22 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 59 
3. Bărci cu motor 221 
4. Nave de sport și agrement Între 0 și 1.176 
5. Scutere de apă 221 
6. Remorchere și împingătoare: X 
a) până la 500 CP, inclusiv 588 
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 955 
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1469 
d) peste 4000 CP 2351 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 191 
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 191 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 294 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 515 

 
(9) În înțelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui 
mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de 
achiziție sau un alt document similar. 
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IV. Declararea și datorarea impozitului pe mijloacele de transport 
  (1)În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul 
acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de 
competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data 
eliberării cărții de identitate a vehiculului (CIV) de către Registrul Auto Român și datorează impozit pe 
mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării 
acestuia în România. 

(2) În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația să depună 
o declarație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau 
punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, și încetează să datoreze impozitul 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

(3) Operatorii economici, comercianți auto sau societăți de leasing, care înregistrează ca stoc de 
marfă mijloace de transport, cumpărate de la persoane fizice din România și înmatriculate pe numele 
acestora, au obligația să radieze din evidența Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a 
Vehiculelor (DRPCIV) mijloacele de transport de pe numele foștilor proprietari. 

(4) Actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport se poate încheia și în formă 
electronică și semna cu semnătură electronică în conformitate cu prevederile Legii nr. 455/2001 privind 
semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, între persoane care au domiciliul fiscal în 
România și se comunică electronic organului fiscal local de la domiciliul persoanei care înstrăinează, 
organului fiscal local de la domiciliul persoanei care dobândește și organului competent privind 
radierea/înregistrarea/înmatricularea mijlocului de transport, în scopul 
radierii/înregistrării/înmatriculării, de către persoana care înstrăinează, de către persoana care 
dobândește sau de către persoana împuternicită, după caz. 

(5) Organul fiscal local de la domiciliul persoanei care înstrăinează mijlocul de transport 
transmite electronic persoanei care înstrăinează și persoanei care dobândește sau, după caz, persoanei 
împuternicite, respectiv organului fiscal local de la domiciliul dobânditorului, exemplarul actului de 
înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat în formă electronică, completat și semnat cu 
semnătură electronică, conform prevederilor legale în vigoare. 
în situația în care organul fiscal local nu deține semnătură electronică în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, documentul completat se transmite sub formă 
scanată, în fișier format pdf, cu mențiunea letrică «Conform cu originalul». 

(6) Organul fiscal local de la domiciliul persoanei care dobândește mijlocul de transport 
completează exemplarul actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport încheiat în formă 
electronică, conform prevederilor în vigoare, pe care îl transmite electronic persoanelor prevăzute la 
alin. (4), semnat cu semnătura electronică. 
în situația în care organul fiscal local nu deține semnătură electronică în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 455/2001, republicată, cu completările ulterioare, documentul completat se transmite sub formă 
scanată, în fișier format pdf, cu mențiunea letrică «Conform cu originalul». 

(7) Persoana care dobândește/înstrăinează mijlocul de transport sau persoana împuternicită, după 
caz, transmite electronic un exemplar completat conform alin. (10) și (11) organului competent privind 
înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport. Orice alte documente necesare și 
obligatorii, cu excepția actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport întocmit în formă 
electronică și semnat cu semnătură electronică, se pot depune pe suport hârtie sau electronic conform 
procedurilor stabilite de organul competent. 

(8) Actul de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport întocmit, în format electronic, 
potrivit alin. (4) se utilizează de către: 
a) persoana care înstrăinează; 
b) persoana care dobândește; 
c) organele fiscale locale competente; 
d) organul competent privind înmatricularea/înregistrarea/radierea mijloacelor de transport. 

(9) Orice alte acte, cu excepția actului de înstrăinare-dobândire a mijloacelor de transport 
întocmit în formă electronică și semnat cu semnătură electronică, solicitate de organele fiscale locale 
pentru scoaterea din evidența fiscală a bunului, respectiv înregistrarea fiscală a acestuia, se pot depune și 
electronic la acestea, sub formă scanată, în fișier format pdf, cu mențiunea letrică «Conform cu 
originalul» însușită de către vânzător sau de cumpărător și semnate cu semnătură electronică de către 
contribuabilul care declară. 
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(10) Actul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, întocmit în forma prevăzută la 
alin. (4), încheiat între persoane cu domiciliul fiscal în România și persoane care nu au domiciliul fiscal 
în România, se comunică electronic de către persoana care l-a înstrăinat către autoritățile implicate în 
procedura de scoatere din evidența fiscală a bunului. Prevederile alin. (5) și (6) se aplică în mod 
corespunzător. 

(11) în cazul unei hotărâri judecătorești care consfințește faptul că o persoană a pierdut dreptul de 
proprietate asupra mijlocului de transport, aceasta se poate depune la organul fiscal local în formă 
electronică sub formă scanată, în fișier format pdf, cu mențiunea letrică «Conform cu originalul» și 
semnată electronic în conformitate cu alin. (9) de către contribuabil. 
 
V. Inregistrare in evidenta a vehiculelor  

(1) Pentru definirea categoriilor de folosinta ale vehiculelor rutiere se au in vedere  prevederile 
Ordinului ministrului lucrarilor publice  ,transporturilor  si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea 
Reglementarilor  privind omologarea  de tip a produselor utilizate la acestea- RNTR 2 , cu modificarile 
ulterioare .   

(2) Pentru inregistrarea mijloacelor de transport in evidentele organelor fiscale ale autoritatilor 
administratiei publice  se utilizeaza declaratiile stabilite conform modelului aprobat prin ordin al 
ministrului dezvoltarii  regionale si administratiei publice , cu avizul ministrului finantelor publice , in 
conformitate cu prevederile art.471 alin (2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala  , 
cu modificarile si completarile ulterioare , dupa cum contriabilul  este persoana fizica sau persoana 
juridica  . 

(3) La declaratia fiscala prevazuta la alin.(2) se anexeaza o copie de pe cartea de identitate, precum 
si copia certificata pentru conformitate cu originalul de pe contractul de vanzare – cumparare, sub 
semnatura privata ,contractul de schimb , factura, actul notarial de donatie,certificatul de mostenitor  etc. 
hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila /definitiva si executorie , dupa caz , sau orice 
alt document similar . Intreaga raspundere  pentru veridicitatea celor declarate , precum si pentru 
autenticitataea  actelor depuse apartine contribuabilului .   
 
VI. Radierea din evidenta a vehiculelor  

(1) Radierea din evidenta a vehiculelor conform art.126 din Normele metodologice   a Legii 
227/2015 se face de catre autoritatea care a efectuat  inmatricularea sau inregistrarea  doar in cazul  
scoaterii definitive din circulatie a acestora , la cererea proprietarului , in urmatoarele cazuri : 

a) proprietarul doreste retragerea definitiva din circulatie a vehiculului  si face dovada 
depozitarii acestuia intr-un spatiu adecvat  , detinut in conditiile legii , spatiu care nu 
afecteaza domeniul public  , dar pentru care exista o conventie sau o autorizatie , in acest 
scop , de la autoritatile competente ;  

b)  proprietarul face dovada dezmembrarii , casarii sau predarii vehiculului la unitati 
specializate in vederea dezmembrarii ;  

c) la scoaterea definitiva din Romania  a vehiculului respectiv ;    
d) in cazul furtului vehiculului. 

(2) Pentru mijlocul de transport  pentru care contribuabilul  nu mai poate face dovada existentei 
fizice  , scaderea de la plata impozitului  pe mijloace de transport se face prin prezentarea unui certificat 
de distrugere emis in conformitate cu  prevederile O.G. nr. 82/2000 privind autorizarea operatorilor 
economici  care desfasoara activitati de reparatii, de modificari constructive  precum si de dezmembrare 
a vehiculelor scoase din uz  aprobata cu modificari si completari  prin Legea 222/2003 si ale art.19 din 
Legea 212/2015 privind modalitatea a vehiculelor scoase din uz .  

(3)  In lipsa documentului prevazut la alin.(2) , contribuabilul  care nu mai poate face dovada 
existentei fizice  a mijlocului de transport cu  care figureaza inregistrat in evidentele organelor fiscale  
prezinta o declaratie pe proprie raspundere  din care sa rezulte elementele de identificare  a 
contribuabilului si a mijlocului de transport respectiv , documentul prin care a dobandit acel mijloc de 
transport , imprejurarile care au condus la pierderea acestuia si opereaza , in ceea ce priveste scaderea de 
la plata obligatiilor fiscale datorate , incepand cu data de  1 ianuarie a anului urmator celui in care 
depune aceasta declaratie, numai daca are achitate integral orice obligatii fiscale datorate de natura 
impozitului  asupra mijloacelor de transport stabilite pana la sfarsitul anului in care depune declaratia . 
(4) Scoaterea din evidenta a vehiculelor inregistrate , la trecerea acestora in proprietatea  altei persoane  , 
se face de catre autoritatea care a efectuat  inregistrarea , la cererea proprietarului  , in conditiile legii . 
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(5) Vehiculele declarate , potrivit legii , prin dispozitie a autoritatii administratiei publice locale ,fara 
stapan sau abandonate se radiaza din oficiu  in termen de 30 zile de la primirea dispozitiei respective . 

       
Capitolul V. - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 

 
Orice persoană care trebuie să obțină un certificat, un aviz sau o autorizație menționată în prezentul 

capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice 
locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizația necesară. 
 
I. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 
 Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită 
conform tabelului următor: 

                                      
                                

Denumire taxa Suma – % / lei- 

3.Taxa pentru prelungirea unui certificat de 
urbanism 

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului 
sau a autorizatiei initiale 

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. 

17 lei 

5.Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de 
construire pentru o cladire rezidentiala sau 
cladire anexa  

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

6.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
construire pentru orice alta  constructie 
decat cele prevazute la alineatul 5 

1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constr.inclusiv 
valoarea instalatiilor aferente 

7. Pentru taxele prevăzute la punctele 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 capi. II 
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 

1-2. Suprafata pentru care se 
obtine certificatul de urbanism Lei/ m² 

a. Pana la 150 m², inclusiv 3 
b. Intre 151 si 250 m², inclusiv  4 
c. Intre 251 si 500 m² , inclusiv  5 
d. Intre 501 si 750 m² , inclusiv  7 
e. Intre 751 si 1.000 m² , inclusiv  9 
f. Peste 1.000 m² 9+ 0,01 lei/m² pentru fiecare m² care depaseste 1.000 m² 
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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. 

8. Taxa pentru prelungirea unui certificat 
de urbanism sau a unei autorizatii de 
construire 

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului 
sau a autorizației inițiale. 

9. Taxa pentru eliberarea autorizației de 
desființare, totală sau parțială, a unei 
construcții 

0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru 
determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții 
desființate 

10-11. 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 (contribuabilii au obligația să 
declare suprafața efectiv afectată de foraje 
sau excavări in termen de 30 de zile de la 
finalizarea fazelor de cercetare și 
prospectare, iar daca sunt diferente taxa 
aferentă se regularizează astfel încât să 
reflecte suprafața efectiv afectată.) 

17 lei pentru fiecare m2 afectat de foraj sau de excavatie 

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 

13.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
amenajare de tabere de corturi, casute sau 
rulote ori campinguri 

2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie 

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 

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 

14 lei pentru fiecare racord 

16.Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatura stradala si adresa 9 lei 

 
II. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati 

 

Denumire taxa Suma - 
Lei 

1.Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare 24 
2.Taxa pentru eliberarea atestatului de producator , respectiv pentru eliberarea carnetului 
de comercializare a produselor din sectorul agricol 94 

Taxe autorizare activitati comerciale(conform HCL 34/2018) 
- activitati de productie  si ateliere de reparatii,exclusive service si spalatorii auto; 
           * fac exceptie unitatile incadrate in tipul de mai sus , care au doar 1-2 salariati , 176 
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pentru care tariful datorat se injumatateste 
- birouri de consultant , sedii de firma   168 
- pentru activitati de comert cu amanuntul cu structura de vanzare mica  118 
- pentru activitati de comert cu ridicata , comert de gros cash and carry cu suprafata medie 
sau mica  176 

- saloane de infrumusetare ( coafura , frizerie , cosmetic , Sali gimnastica de intretinere , 
samd)  234 

- prestari servicii medicale ( cabinet medici  si laboratoare analize)  58 
- farmacii umane  118 
- farmacii veterinare 29 
- pentru magazine supermarket , hipermarket  351 
- ateliere/unitati pentru debitare si /comercializare lemn  3,512 
- service si spalatorii auto  118 
- gentii imobiliare  585 
- societati de TV cablu  585 
- birourile notariale  585 
- birouri cadastrale  585 
- birouri asigurari  585 
- case de schimb valutar si case de amanet 585 
- atelier operatiuni cu metale pretioase  585 
- statii de alimentare pentru carburanti auto  292 
- banci ,societati de leasing financiar  585 
- pentru cazinouri jocuri de noroc ( inclusive oricare tip de unitate care exploateaza minim 
2 masini de jocuri de noroc ) , case de pariuri 234 

Tariful vizei anuale (conform HCL 34/2018 ) - anual 
- activitati de productie  si ateliere de reparatii,exclusiv service si spalatorii auto  58 
- birouri de consultant , sedii de firma  58 
- pentru activitati de comert cu amanuntul cu structura de vanzare mica  58 
- pentru activitati de comert cu ridicata , comert de gros cash and carry cu suprafata medie 
sau mica  118 

- saloane de infrumusetare ( coafura , frizerie , cosmetic , Sali gimnastica de intretinere , 
samd)  58 

- prestari servicii medicale ( cabinet medici  si laboratoare analize)  29 
- farmacii umane  118 
- farmacii veterinare 29 
- pentru magazine supermarket , hipermarket  118 
- ateliere/unitati pentru debitare si /comercializare lemn  1,171 
- service si spalatorii auto  118 
- agentii imobiliare  350 
- societati de TV cablu  118 
- birourile notariale  118 
- birouri cadastrale  118 
- birouri asigurari    118 
- case de schimb valutar si case de amanet 118 
- atelier operatiuni cu metale pretioase 118 
- statii de alimentare pentru carburanti auto  118 
- banci ,societati de leasing financiar  118 
- pentru cazinouri jocuri de noroc ( inclusive oricare tip de unitate care exploateaza minim 
2 masini de jocuri de noroc ) , case de pariuri  58 

*Vizele anuale sunt mentionate pe autorizatia de functionare ( pe verso ) .Autorizatia de functionare 
nu este transmisibila 

Tarif taxa avizare orar de functionare                35 
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 III. Scutiri 
Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor următoarele 

a) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau 
văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
b) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 al 
Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, și a persoanelor 
fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare; 
c) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lăcașuri de cult sau construcții-anexă; 
d) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau 
reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului public al statului; 
e) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire pentru lucrările de interes public național, 
județean sau local; 
f) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul construcției este o instituție 
publică; 
g) autorizațiile de construire pentru autostrăzile și căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii; 
h) certificatele de urbanism și autorizațiile de construire, dacă beneficiarul construcției este o instituție 
sau o unitate care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a 
Ministerului Tineretului și Sportului; 
i) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o fundație 
înființată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de 
cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural; 
j) certificat de urbanism sau autorizație de construire, dacă beneficiarul construcției este o organizație 
care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură 
găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție 
socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane 
aflate în dificultate, în condițiile legii; 
k) certificat de urbanism sau autorizație de construire, în cazul unei calamități naturale. (2) Consiliile 
locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor și 
autorizațiilor pentru: 
a) lucrări de întreținere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor 
istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 
republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral 
sau parțial, aceste lucrări pe cheltuială proprie; 
b) lucrări destinate păstrării integrității fizice și a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice 
definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanțate de proprietarii 
imobilelor din zona de protecție a monumentelor istorice, în concordanță cu reglementările cuprinse în 
documentațiile de urbanism întocmite potrivit legii; 
c) lucrări executate în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea 
riscului seismic al construcțiilor existente, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condițiile Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, lucrări în care se 
desfășoară operațiuni de regenerare urbană coordonate de administrația locală, în perioada derulării 
operațiunilor respective. 
 

Capitolul VI – Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate  
 

I. Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 
(1) Datorează plata taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate orice persoană care 

beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere 
încheiată cu altă persoană, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de 
informare în masă scrise și audiovizuale. 

(2)Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% la 
valoarea serviciilor de reclama si publicitate. 
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 (3) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate prevăzută la alin. (1) se declară și se plătește la 
bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de 
prestări de servicii de reclamă și publicitate. 
 

II. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate 
(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 punctului I, 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 . 

(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 37 

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj 
pentru reclama si publicitate 27 

 
(3) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul 

de luni sau fracțiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afișează în scop de reclamă și 
publicitate. 

(4) Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, în două rate egale, 
până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și 
publicitate, datorată aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 
lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. 

(5) Persoanele care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate sunt obligate să 
depună o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în 
termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj. 

  
III. Scutiri : 

(1) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate și taxa pentru afișaj în scop de reclamă și 
publicitate nu se aplică instituțiilor publice, cu excepția cazurilor când acestea fac reclamă unor activități 
economice. 

(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afișaj în scop de 
reclamă și publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afișajul sau structura de afișaj 
unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la pct. I fiind plătită de această ultimă persoană. 

(3) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se datorează pentru afișele, panourile 
sau alte mijloace de reclamă și publicitate amplasate în interiorul clădirilor. 

(4) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se aplică pentru panourile de 
identificare a instalațiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulație, precum și alte 
informații de utilitate publică și educaționale. 

(5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate pentru afișajul 
efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcția lor, realizării de reclamă și 
publicitate. 
 
VI – Impozitul pe spectacole 

(1) Obligația de a plăti impozitul pe spectacole o are orice persoană care organizează o 
manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă si aare urmatoarelee obligatii: 

a) a înregistra biletele de intrare și/sau abonamentele la administrația publice locale care își 
exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul 

) a anunța tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum 
și în orice alt loc în care se vând bilete de intrare și/sau abonamente; 

c) a preciza tarifele pe biletele de intrare și/sau abonamente și de a nu încasa sume care depășesc 
tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente; 

d) a emite un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori; 
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorității administrației publice 

locale, documentele justificative privind calculul și plata impozitului pe spectacole; 
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f) a se conforma oricăror altor cerințe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidența și 
inventarul biletelor de intrare și a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de 
Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 
contrasemnate de Ministerul Culturii și Ministerul Tineretului și Sportului. 

(2) Calculul impozitului 
a)  1% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare 

muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă 
internă sau internațională 

b)  4% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a)  
 (3) Scutiri – spectacolele organizate in scopuri comunitare  
 (4) Impozitul pe spectacole se plătește lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei 
în care a avut loc spectacolul. Persoana care datorează impozitul răspunde pentru calculul corect si plata 
la timp al acestuia si pentru depunerea in termen a declarației la compartimentul de specialitate al 
autorității administrației publice locale. 
 

Capitolul VII - TAXE  SPECIALE 
 

 Taxele speciale pentru gestionarea deșeurilor, conform H.C.L. Pârscov nr.  38//23.12.2021 : 
 
 

Deseuri Persoane fizice Persoane juridice 
Lei/ pers/ luna Lei/ pers/ an Lei/ pers/ luna 

1. Hartie, metal, plastic, 
sticla si textile 7.60 91.20 962.00 

2. Altele decat cele de la pc.1 14.40 172.8 738 
 

 
 

Capitolul VIII - ALTE TAXE  LOCALE 
 
 

Denumire taxa U.M. Suma 
(Lei) 

Taxe pentru Stare Civila 
Taxa pentru desfacerea casatoriei prin divort pe cale administrativa  585 

Taxe Agricol si Taxe si Impozite 
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    

 18 

Taxa de inregistrare a vehiculelor pentru care nu exista obligatia inmatricularii  70 
Taxa certificat de inregistrare   29 

 
Taxe pentru activitati diverse 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau alte 
documente detinute de consiliul local  34 

Taxa comert ambulant  48 
Taxa inchiriere buldoexcavator, autobasculanta lei/ora 172 
Taxa pentru eliberarea certificatului de instrainare constructii si terenuri   27 
Taxa xerox                                                                                            lei/ pagina 1 
Taxa eliberare aviz amplasament emis de Serviciul public de alimentare cu apa 
Parscov (scutite cele in interesul public al comunei )   112 

Taxa eliberare aviz amplasamentemis de Societatea de salubrizare Parscov – 
(scutite cele in interesul public al comunei )   112 

Taxa eliberare aviz amplasament la drum local emis de comuna Parscov 
(scutite cele in interesul public al comunei )  112 
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Taxa pentru folosirea pasunilor si izlazurilor comunale - lei/ buc./ an 
Ovine,caprine pana la 6 luni   5 
Ovine, caprine peste 6 luni  6 
Bovine , cabaline pana la 6 luni   19 
Bovine ,cabaline peste 6 luni  34 

Taxa de gloaba pentru animalele aduse la oborul comunal/animal – lei/zi 
Ovine,caprine pana la 6 luni   5 
Ovine, caprine peste 6 luni  5 
Bovine , cabaline pana la 6 luni   19 
Bovine ,cabaline peste 6 luni  34 

Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice 

parcare   lei/ora/ 
vehicul 2 

depozitarea materialelor pe spatial public                                 lei/mp/zi 2 
executarea diferitelor lucrari    lei/mp/zi 2 

Taxa pentru intrarea si comercializarea produselor in piata mixta Parscov 
mese mici inchiriate                                                             lei/luna 20 
mese mici ocupate ocazional in ziua de piata                           6 
mese mari inchiriate                                                               lei/luna 27 
mese mari ocupate ocazional in ziua de piata                          7 
autoturisme fara remorca                                                       lei/zi 14 
autoturisme cu remorca,tv sau asimilate  si camionete         lei/zi 20 
camion 5 tone                                                                         lei/zi 24 
camion de 7 tone si peste                                                        lei/zi 37 
tractor cu remorca                                                                 lei/zi 27 
tractor cu remorca                                                                 lei/zi 27 
caruta goala cu un tragator                                                       lei/zi 3 
caruta goala cu doi tragatori                                                     lei/zi 5 
caruta plina cu un tragator                                                     lei/zi 8 
caruta plina cu doi tragatori                                                     lei/zi 11 
bovine pana la 2 ani                                                                  lei/buc./zi 5 
bovine peste 2 ani                                                                     lei/buc./zi 6 
porcine , ovine , caprine si pasari      lei/masina/ zi 20 
pasari lei/buc./zi 3 
comercianti care vand pe tarabe proprii                                     lei/mp/zi 6 
teren rezervat pentru comercianti                                              lei/mp/zi 3 
rezervare teren 2 locuri                                                              lei/mp/zi 3 
teren ocupat de comercianti cu ,constructii provizorii              lei/mp/zi 3 
chirie mese pentru peste                                                          lei/zi 34 
chirie mese pentru lapte si brinzeturi                                        lei/zi 5 

Tarife pentru utilizare spatiii, sali camin cultural 
Sedii asociatii sau  fundatii  fara scop lucrativ , institutii publice   lei/mp/luna 3 

Proces instructiv educativ (invatamint in formare )                  lei/mp/luna 
sau lei/ora 

5 sau 
56 

Laboratoare ,analize medicale , activitati medicale conexe              112 
Amplasarea in incinta de aparate automate pentru bauturi racoritoare si cafea, 
bancomate    lei/mp/luna 16 

Activitati comerciale ( bufet in timpul spectacolelor )            lei/ora 58 
Sala mare                                                            lei/ora 233 
Sala mica sedinte                                                  lei/ora 58 
In cazul ichirierii pentru spectacole , concerte in sistem impresariat tarif   lei/ora 537 

Spectacole proprii ale caminului cultural - lei/persoana 
Tarif pentru adulti   11 
Tarif pentru copii   5 



24 

copii sub 5 an  gratuit 
 

Capitolul IX - Sanctiuni 
 
Denumire contraventie Suma lei 

Amenzi in cazul persoanelor Fizice 
3. a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere a cladirilor, taxe mijloace de 
transport, terenuri 94 

3. b) -nedepunerea declaratiilor de impunere a cladirilor, mijloacelor de transport, terenuri se  
sanctioneaza cu amenda  410 

Amenzi in cazul persoanelor juridice 
4. incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și 
gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole 371 

4.1. necomunicarea informatiilor si a documentelor in vederea clarificării și stabilirii reale a 
situației fiscale a contribuabililor in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii 
solicitarii 

1,171 

5. a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere a cladirilor, terenuri, taxe mijloace 
de transport 282 

5. b) nedepunerea declaratiilor de impunere a cladirilor, terenuri, taxe mijloace de transpor 1,230 

                                                  
 

INTOCMIT, 
Consilier , 

Neagu – Diaconu Maria Diana 
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