
            ROMÂNIA
       JUDEŢUL IAŞI
COMUNA CIOHORĂNI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE  NR.1
07.01.2013

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
aplicabile anului fiscal  2013

Consiliul Local al comunei Ciohorăni, judetul Iasi, întrunit în sedintă extraordinară în data
de 07.01.2013;

Având în vedere expunerea de motive înregistrată sub nr.3 din 04.01.2013 şi proiectul de
hotărâre inițiat de Primarul comunei Ciohorăni, prin care propune stabilirea taxelor si impozitelor
aplicabile în anul 2013 si abogarea H.C.L. 62/2012;

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul  aparatului de specialitate
al primarului inregistrat sub nr.4 din 04.01.2013 ;

Având în vedere prevederile art 56 alin.1 și art.139 alin.2  din Constitutia României,
republicată;

Având în  prevederile Titlului IX  impozite și taxe locale din Legea nr. 571/2003 privind
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
            Având în vedere prevederile  Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal aprobate prin H.G. 44/2004, cu modificările și completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 1 din H.G. nr.1309/2012 privind  nivelurile pentru
valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile
aplicabile începând cu anul 2013;
            Având în vedere prevederile art.27 şi art.30 alin.1,2 si 6  din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.9, pct. 3 din Carta  europeană  a autonomiei locale,
adoptată la Strasboug  la 15.11.1985 și ratificată  prin Legea 199/1997;

Având în vedere prevederile Legii nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu
modificările ulterioare;
            Având în vedere prevederile  art.80 si art 81 alin.2 din Legea nr.24/2000 privind  normele
de tehnica legislativă, republicată (2) ;

Având în vedere prevederile Legii nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu
modificările ulterioare;

Având în vedere  avizul comisiei economico-financiare, agricultură , protecția mediului și
turism, inregistrat sub nr.5 din 07.01.2013 ;

Având în vedere avizul comisiei juridice și de disciplină,  amenajarea teritoriului și
urbanism, înregistrat sub nr.6 din 07.01.2013;

În conformitate cu prevederile  art. 27 si art. 36 alin. 4   lit. c  din Legea nr.215/2001
privind  administratia publică locală , republicată, modificată si completată;
            În temeiul prevederilor art.45  alin.2 lit.c  din Legea 215/2001 privind  administratia
publică locală , republicată, modificată si completată  ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se stabilesc impozitele și taxelor locale  aplicabile în anul  fiscal 2013 după cum
urmează:

a) nivelurile pentru  valorile impozabile, impozite și taxe locale și alte taxe asimilate
acestora , aplicabile în anul fiscal 2013 , sunt prevăzute în anexa  parte integrantă din prezenta
hotărâre;



b) cota prevazută la art. 251 alin. 1 din Legea  nr. 571/2003 Codul fiscal se stabilește la
nivelul de 0,1% , din  valoarea impozabilă a clădirii

c)  Persoanaele  fizice care  dețin  în proprietate  două sau mai multe clădiri  utilizate ca
locuinţă , cu exceptia celor care deţin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune
legală, impozitul pe cladiri se majorează ,  după  cum urmează :

-  cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
-  cu 150%  pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de

domiciliu;
-  cu 300 % pentru cea de-a treia clădire și următarele în afara celei de la

adresa de domiciliu;

d) cota prevazută  la art.253, alin.1  din Legea 571/2003 Codul fiscal,  este stabilită  la
nivelul de  1,5 0 %;

e) cota prevazută  la art.253 , alin.6  din Legea  571/2003 Codul fiscal,  se stabilește după
cum urmează:

- 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori
anului fiscal de referinţă;

- 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori
anului fiscal de referinţă.

f)  pentru plata  cu anticipație  a impozitului pe clădiri  pe întregul an, până la data de 31
martie, conform art.255, alin.2 din Legea  571/2003 Codul Fiscal se acordă o
bonificație de  10%.

g) pentru  anul  2013  nivelurile impozitelor se vor indexa în functie de rangul   IV și zona
B;

Art.2. Bonificația acordată  contribuabililor  persoane fizice  pentru plata  cu anticipatie  a
impozitului pe teren  conform art.260, alin. 2 din Legea nr. 571/2003 Codul fiscal,  este  stabilită
la 10%.

Art.3 Bonificația acordată  contribuabililor  persoane fizice  pentru plata  cu anticipatie  a
impozitului pe mijlocul de transport  conform art.265 alin. 2 din Legea  571/2003 Codul fiscal este
stabilită  la 10%.

Art.4. Se stabilește  cuantumul taxelor pentru eliberarea  certificatelor  avizelor  și
autorizațiilor  după cum urmează;

1. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism
a) pana la 150 mp inclusive - 5 lei;
b) între 151 mp si 250 mp  inclusiv – 6 lei;
c) între 251 mp si 500 mp  inclusiv - 7 lei;
d) între  501 mp si 750mp inclusiv - 9 lei;
e) între 751 mp  si 1000 mp inclusive - 12 lei;
f) peste 1000 mp -14 lei + 0,01 lei/mp pentru fiecare  m.p.

                                                              care depaseste  1000 m.p.
2. Cuantumul  taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire

pentru chioscuri,tonte,cabane, spatii de expunere  situate pe caile  si spatiile publice  precum si
pentru amplasarea  corpurilor  si a panourilor de afisaj, a fimelor, si reclamelor, conform art.267
alin. 7 din Legea  nr. 571/2003 Codul fiscal este stabilită la valoarea de  8 lei m.p. suprafata
ocupată de constructie.

3. Cuantumul  taxei pentru avizarea certificatelor de urbanism
conform art.267,  alin.12  din Legea  571/2003 Codul Fiscal , este stabilit la valoarea de 15 lei.

4. Cuantumul  taxei pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și
adrersă conform art.267  alin.13  din Legea  571/2003 Codul Fiscal ,  este stabilit la valoarea de 9
lei.
           5. (1) Cuantumul  taxei pentru eliberarea  unei autorizatii  pentru desfasurarea unei
activitati economice, conform art.268  alin.1  din Legea  nr.571/2003 Codul fiscal,  este stabilit
stabilit la valoarea de  15 lei;



                ( 2) Autorizatiile prevazute  la alin.1 și  se vizează anual , până la data  de 31 decembrie
a anului în curs  pentru anul următor. Taxa de viză  reprezintă 50% din cuantumul taxei  prevăzute
la alin. 1 .

6. Cuantumul  taxei pentru eliberarea de copii heliogrifice  de pe planurile cadastrale
conform  art.268 , alin.3  din Legea  nr.571/2003 Codul Fiscal,    este stabilit  la valoarea de 30 lei
pentru fiecare m.p. sau fractiune de m.p.

7. Cuantumul  taxei pentru eliberarea  certificatelor de producator conform art. 268
alin.4  din Legea  nr.571/2003, codul Fiscal ,  este stabilit la valoare de 70 lei.

8. Cuantumul  taxei pentru eliberarea/vizarea  unei autorizaţii pentru desfasurarea
activităţii  de alimentaţie publică, conform art.268 alin. (5) şi (6)  din Legea  nr.571/2003 ,  se
stabileste  în cuantum de 140 lei  pentru activităţi  desfaşurate  decătre comercianţi  a căror
activitate se încadrează in clasa CAEN 5530- restaurante și 5540-baruri.

9. Cuantumul  taxei pentru eliberarea  autorizatiilor  privind lucrarile de
bransamente  la retelele publice  de apa,canalizare gaze termice,  energie electrica, telefonie,
si televiziune prin cablu, conform art.267 , alin.11  din Legea  nr.571/2003 Codul Fiscal este
stabilit  la valoarea de  13  lei pentru fiecare racord.

Art.5. Se stabileste  cota taxei de afisaj  în scop de reclamă și  publicitate, după cum
urmează:

              a) pentru afișaje  situate  în locurile  in care persoana  derulează o activitate economică,
conform art.271, alin.2  lit. a din Legea   571/2003  Codul fiscal, cuantumul taxei este stabilit  la
valoarea de 32 lei/mp/an.
                  b) pentru orcare alt panou de afisaj  sau structura de afisaj  pentru reclama si publicitate
cuantumul taxei  este stabilit  la valoare de 23 lei /mp/an , conform art. 271 , alin.2 , lit.b  din
Legea nr. 571/2003 Codul Fiscal;

Art.6. Taxa concesiune pentru :
a) clădiri proprietate publică sau privată a comunei , concesionate inchiriate , date in

administrare sau folosintă după caz , persoanelor juridice se stabilesc taxe pe
clădiri care reprezintă  sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,titularilor
dreptului de admnistrare sau de folosintă, după caz in condițiile similare
impozitului pe cladiri. conform  art.249 alin. 3
din Legea nr. 571/2003 Codul Fiscal;

b) terenurile proprietate publică sau privată a comunei , concesionate închiriate, date
in administrare sau folosintă  se stabilesc taxe pe teren care reprezintă  sarcina
fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de
folosintă, dupa caz în conditiile similare impozitului pe teren, conform art. 256
alin. 3 din Legea nr. 571/2003 Codul Fiscal;

            Art.7. Impozitul pe activitatea distractivă în cazul discotecilor care își desfășoară
activitatea pe raza comunei Ciohorăni  se stabilește în sumă de 3 lei/m.p./zi activitate, conform
prevedrilor  art.275 alin.2 lit. b din Lg.571/2003 privind  Codul Fiscal.

Art.8. Cuantumul  taxelor speciale  adoptate  în cadrul Consiliului Local Ciohorăni, și
constituite conform art.282 alin.1  din Legea 571/2003 Codul Fiscal  se stabilesc , astfel:

a) taxa  bilete proprietate  animale :
-  porcine     5 lei/cap;
- cabaline    8 lei/cap;
- bovine       6 lei/cap;
- ovine         3 lei/cap ;

      b) taxa adeverintă  din arhiva - 5 lei/adeverinţă;
      c) taxa pentru efectuarea de măsurători și delimitări ale  terenurilor  50 lei/ solicitare;
      d) taxa eliberare  certificate stare civila 6 lei;
      e)  taxa eliberare anexa -24 procedura succesorală 12 lei;
      f)  taxa oficiere căsatorie  în zilele nelucrătoare – 80 lei;
      g )  înregistrare act stare civila 5 lei;

Art.9  Alte taxe instituite :



a) taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului ambulant sau stradal
10 lei/zi;

b) taxa pentru ocuparea domeniului public /privat al comunei 20 lei/zi;
c) taxă pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii

de venituri 100 lei/an;
d) taxa iluminat public  20 lei/an/ familie;
e) taxa paza obsteasca  50 lei/an;
f) taxă eliberare adeverinte în regim de urgenţă 9 lei;
g) taxă protecție civilă 3 lei an/familie și  30 lei /an  pentru contribuabili i persoane

juridice care desfășoară activități  pe raza com. Ciohorăni;
h) taxa înmatriculare primarie și eliberare numar inmatriculare - 25 lei/

/motociclete/motoscutere, 50 lei/tractoare, 25 lei/caruta, 40 lei remorci auto;
i) taxa recepţie construcţie cladiri  25 lei;
j) taxa recepţie  anexa cladiri  25 lei ;
k) taxa pentru procesarea cererilor  şi dosarelor  de transcriere acte stare civilă 50 lei;
l) taxa inregistrare contracte arendă 7 lei/ contract;
m) taxă inchiriere cămin cultural 800 lei/zi;
n) taxa inchiriere  sală festivitătii 400 lei/zi;
o) taxa inchiriere mese şi scaune 13 lei /zi o masă şi două scaune;
p) taxa pentru acordarea vizei pentru inmatriculare/radiere autovehicole  în aceiaşi zi

15 lei;
q) taxă inchiriere buldoexcavator 120 lei/oră;
r) taxa salubrizare 3,5 lei /persoană/luna;
s) taxa xerox  0,2  lei/pagina;
t) taxa desfacere căsătorie pe cale administrativă -150 lei;

Art.10. Sunt scutiti de la plata impozitelor pe cladiri si teren  urmatoarele categorii de
beneficiari:

      a) veteranii de razboi;
 b) vaduvele de razboi;

     c) vaduvele veteranilor de razboi  care nu s-au  recasatorit;
d) persoane  persecutate din motive politice;
e) persoane cu handicap grav sau accentuat ;
f) persoane incadrate in  gradul  I de invaliditate;
g) alte  persone,  conform prevederilor  art. 286 alin. 3 din Legea  571/2003 Codul

fiscal;
Art.11.Cu data prezentei se abrogă Hotararea Consiliului Local Ciohorăni nr.62 din

30.11.2012.
         Art.12. Prezenta hotărare se va comunica  :

a) Prefectului judeţului Iaşi ;
b) Primarului comunei Ciohorăni ;
c)  va fi adusă la cunoştinţă publică;

PRESEDINTE  DE  SEDINŢĂ
CONSILIER, CIOBANU DAN SILVIAN

Contrasemnează pentru legalitate
 Secretar,

Albu Cristian



Anexa la HCL nr.1 din 07.01.2013

TABLOU
CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE

TAXA SIMILARE ACESTORA
APLICABILE IN ANUL ANUL 2013

I. IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE   ÎN
INTRAVILAN TERENURI CU CONSTRCTII

Conform art. 258 alin. 2 din Lg.571/2003 privind Codul Fiscal
Zona din

cadrul
localitatii

Rangul
 IV

Nivel prevazut de
Lg. 571/2003

Codul fiscal

Nivel stabilit
pentru anul 2013

lei/ha

Crestere
%

faţă de nivelul
prevăzut de
Lg. 571/2003
Codul fiscal

A IV 889 889 0
B IV 711 711 0
C IV 534 534 0
D IV 348 348 0

II. IMPOZIT  PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN
 ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA
 CU TERENURI DE CONSTRUCTII ÎN ANUL 2013

Conform art.258 alin. 4   din Lg.571/2003 privind Codul Fiscal
Nr
crt

 Categoria
 de folosintă

Zona Nivel
prevazut de
Lg.571/2003
Codul fiscal

lei/ha

Nivel
stabilit

pentru anul 2013
lei/ha

Crestere
%

faţă de nivelul
prevăzut de
Lg. 571/2003
Codul fiscal

1  Teren arabil B 21 21 0
2 Pasune B 19 19 0

3 Faneata B 19 19 0
4 Vie B 35 35 0
5 Llivada B 46 46 0
6 Padure sau alt

teren cu
vegetatie
forestiera

B 21 21 0

7 Teren cu ape B 13 13 0
8 Drumuri cu

cai ferate
B X 21 X

9 Neproductiv B X 19 X



III. IMPOZIT  PE TERENURILE
AMPLASATE IN EXTRAVILAN

Conform art.258 alin. 6   din Lg.571/2003 privind Codul Fiscal
Nr.
Crt.

Categoria de
folosinta

Zona Nivel prevazut de
Lg.571/2003
Codul fiscal

(lei/ha)

Nivel stabilit
pentru anul 2013

(lei/ha)

Crestere
%

faţă de nivelul
prevăzut de
Lg. 571/2003
Codul fiscal

1. Teren cu constructii         B 28 28 0

2.  Teren arabil B 48 48 0

3. Pasune B 26 26 0
4. Faneata B 26 26 0
5. Vie pe rod, alta

decat cea prevazuta
la nr.5.1

B 53 53 0

5.1 Vie pana la intrarea
pe rod

B X X X

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

B 53 53 0

6.1 Livada  pana la
intrarea pe rod B X X X

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

B 14 14 0

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

X X X X

8. Teren cu ape B 5 5 0
8.1 Teren cu amenajari

piscicole B
31 31 0

9. Drumuri su căi
ferate B X X

X

10. Neproductiv B X X X



IV. IMPOZITUL PE CLADIRI
VALORI  IMPOZABILE

pe metru patrat de suprafata construita  desfasurată la
clădiri  în cazul persoanelor fizice

Conform art.251 alin. 3   din Lg.571/2003 privind Codul Fiscal
Valoarea impozabilă

                                                   Lei /m.p.
Tipul cladirii Cu instalaţii de

apă, canalizare,
electrice şi
încălzire
(condiţii

cumulative)
(nivel prevăzut
de Lg.571/2003
Codul fiscal )

Fără instalaţii
de apă,

canalizare,
electrice sau

încălzire
(nivel prevăzut
de Lg.571/2003

Codul fiscal)

Cu instalaţii
de apă,

canalizare,
electrice şi
încălzire
(condiţii

cumulative)
(nivel

prevăzut
pentru
 2013)

Fără instalaţii
de apă,

canalizare,
electrice sau

încălzire
(nivel

prevăzut
pentru 2013

Crestere
%

faţă de
nivelul

prevăzut
de
Lg.

571/2003
Codul
fiscal

A Cladire cu cadre
din beton armat
sau cu peretii
exteriori din
caramida arsa sau
din orce alte
materiale
rezultate  in urma
unui tratament
termic si/sau
chimic

935 555 935 555 0

B Cladire cu peretii
exteriori din lemn
, din piatra
naturala din
caramida nearsa
din valatuci sau
din orce alte
materiale
nesupuse unui
tratamet termic si
/sau chimic

254 159 254 159 0

C Cladiri anexa cu
cadre din beton
armat sau cu
peretii exteriori
din caramida arsa
sau din orce alte
materiale
rezultate  in urma
unui tratament
termic si /sau
chimic

159 143 159 143 0

D Cladiri anexa cu
peretii exteriori
din lemn , din
piatra naturala din
caramida nearsa

    95 63 95 63 0



din valatuci sau
din orce alte
materiale
nesupuse unui
tratamet termic si
/sau chimic

E. În cazul
contribuabilului
care detine la
aceiasi adresă
încaperi
amplasate la
subsol, demisol
si/sau  mansarda,
utilizate ca
locuintă, în orcare
dintre tipurile de
cladiri prevazute
la lit.A-D

75% din suma
care s-ar aplica
cladirii

75% din suma
care s-ar aplica

cladirii

75% din
suma care s-

ar aplica
claririi

75% din
suma  care s-

ar aplica
cladirii

0

F. În cazul
contribuabilului
care detine la
aceiasi adresă
încaperi
amplasate  la
subsol, la demisol
si/sau  mansarda ,
utilizate in alte
scopuri  decat cel
de locuinta  în
oricare dintre
tipurile de cladiri
prevăzute la lit.
A-D

50% din suma
care s-ar aplica
cladirii

50% din suma
care s-ar aplica

cladirii

50% din
suma care
 s-ar aplica

cladirii

50% din
suma  care s-

ar aplica
cladirii

0

V. TAXA  DE INMATRICULARE
A  AUTOVEHICULELOR  SI REMORCILOR, AUTORIZARE

 PROVIZORIE DE CIRCULATIE SI AUTORIZARE
DE CIRCULATIE  PENTRU PROBE

Taxe  extrajudiciare de timbru

I. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor
şi remorcilor, autorizare provizorie
de circulaţie şi autorizare de
circulaţie pentru probe

     Nivel
stabilit conf.
  Lg.117/1999

(lei)

Nivel stabilit
pentru anul

2013
(lei)

Crestere %

1.Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară
a autovehiculelor şi remorcilor:

X X X

a)  autovehicule şi remorci cu masa totală
maximă autorizată de până la 3.500 kg
inclusiv

52 60 15

b)  autovehicule şi remorci cu masă totală
maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

125 144 15

2.Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei
autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate
permanent sau temporar

8 8 0



3.Taxa de autorizare a circulaţiei pentru probe a
autovehiculelor şi remorcilor

357 393 10

II. Taxe pentru eliberarea certificatelor X X X

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

15 15 0

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a
desfacerii căsătoriei

2 2 0

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă
române, a actelor de stare civilă întocmite de
autorităţile străine

2 2 0

Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a
actelor de stare civilă

2 2 0

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul
celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2 2 0

VI. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Conform art.263 alin. 1 si 2    din Lg.571/2003 privind Codul Fiscal
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)

TIPUL DE AUTOVEHICULE
Nivel prevăzut
de Lg.571/2003

Codul fiscal
lei/200 cmc  sau

fractiune din
aceasta

Nivel stabilit
pentru anul

2013

Crestere
%

1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme  cu
capacitate  cilindrica de pana la  1600 cm 3 inclusiv

8 8 0

2 Autoturisme cu capacitate cilindrica  între 1601
cm3 și 2000 cm3  inclusiv

18 18 0

3.Autoturisme cu capacitate cilindrica  între 2001
cm3 si 2600 cm3  inclusiv

72 72 0

4.Autoturisme cu capacitate cilindrica  intre 2601cm3

si 3000 cm3 inclusiv
144 144 0

5.Autoturisme cu capacitate cilindrica  de peste 3001
cm3

290 290 0

6. Autobuze ,autocare,microbuze 24 24 0

7 alte autovehicule  cu masa totala  maxima
autorizata de pana la 12 tone  inclusiv

30 30 0

8. Tractoare înmatriculate 18 18 0

II. Vehicule înregistrate

1.  Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3 -
-

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  mai
mică de  4.800 cm3 2-4 3 -
1.2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  mai
mare de  4.800 cm3 4-6 5 -
2.Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50 - 150 lei/an 150 lei/an -



3.În cazul unui ataş 50%  din taxa
pentru

motocicletele,
motoretele si

scuterele
respective.

50%  din taxa
pentru

motocicletele,
motoretele si

scuterele
respective.

VII. Impozitul în cazul autovehiculelor de transport de marfă cu masa totală
autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Conform art.263 alin. 4   din Lg.571/2003  privind Codul Fiscal
Nivel prevăzut de

Lg.571/2003
Codul fiscal

Nivel stabilit
pentru anul 2013

Numărul de axe şi
greutatea brută încărcată

maximă admisă
Ax(e)

motor(oare) cu
sistem de
suspensie

pneumatică
sau

echivalentele
recunoscute

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele

motoare

Ax(e)
motor(oare) cu

sistem de
suspensie

pneumatică sau
echivalentele
recunoscute

Alte
sisteme de
suspensie

pentru
axele

motoare

Crestere
%

I. două axe
1.  Masa de cel puţin 12
tone, dar mai mică de 13
tone

0 133 0 133 0

2.Masa de cel puţin 13
tone, dar mai mică de 14
tone

133 367 133 367 0

3. Masa de cel puţin 14
tone, dar mai mică de 15
tone

367 517 367 517 0

4. Masa de cel puţin 15
tone, dar mai mică de 18
tone

517 1169 517 1169 0

5. Masa de cel puţin 18
tone

517 1169 517 1169 0

II. 3 axe

1.Masa de cel puţin 15
tone, dar mai mică de 17
tone

133 231 133 231 0

2. Masa de cel puţin 17
tone, dar mai mică de 19
tone

231 474 231 474 0

3. Masa de cel puţin 19
tone, dar mai mică de 21
tone

474 615 474 615 0

4. Masa de cel puţin 21
tone, dar mai mică de 23
tone

615 947 615 947 0

5. Masa de cel puţin 23
tone, dar mai mică de 25
tone

947 1472 947 1472 0

6. Masa de cel puţin 25
tone, dar mai mică de 26
tone

947 1472 947 1472 0

7. Masa de cel puţin 26
tone

947 1472 947 1472 0



III.4 axe

1. Masa de cel puţin 23
tone, dar mai mică de 25
tone

615 623 615 623 0

2. Masa de cel puţin 25
tone, dar mai mică de 27
tone

623 973 623 973 0

3. Masa de cel puţin 27
tone, dar mai mică de 29
tone

973 1545 973 1545 0

4. Masa de cel puţin 29
tone, dar mai mică de 31
tone

1545 2291 1545 2291 0

5. Masa de cel puţin 31
tone, dar mai mică de 32
tone

1545 2291 1545 2291 0

6. Masa de cel puţin 32
tone

1545 2291 1545 2291 0

VIII. Impozitul în cazul autovehiculelor de transport de marfă cu masa totală
autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Conform art.263 alin. 5   din Lg.571/2003  privind Codul Fiscal
Nivel prevăzut de

Lg.571/2003
Codul fiscal

Nivel stabilit
pentru anul 2013

Numărul de axe şi
greutatea brută încărcată

maximă admisă
Ax(e)

motor(oare) cu
sistem de
suspensie

pneumatică
sau

echivalentele
recunoscute

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele
motoare

Ax(e)
motor(oare) cu

sistem de
suspensie

pneumatică
sau

echivalentele
recunoscute

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele

motoare

Crestere
%

I.  2+1 axe

1.Masa de cel puţin 12
tone, dar mai mică de 14
tone

0 0 0 0 0

2.Masa de cel puţin 14
tone, dar mai mică de 16
tone

0 0 0 0 0

3.Masa de cel puţin 16
tone, dar mai mică de 18
tone

0 60 0 60 0

4. Masa de cel puţin 18
tone, dar mai mică de 20
tone

60 137 60 137 0

5. Masa de cel puţin 20
tone, dar mai mică de 22
tone

137 320 137 320 0

6. Masa de cel puţin 22
tone, dar mai mică de 23
tone

320 414 320 414 0

7.Masa de cel puţin 23
tone, dar mai mică de 25

414 747 414 747 0



tone
8. Masa de cel puţin 25
tone, dar mai mică de 28
tone

747 1310 747 1310 0

9. Masa de cel puţin 28
tone

747 1310 747 1310 0

II. 2+2axe
1.Masa de cel puţin 23
tone, dar mai mică de 25
tone

128 229 128 229 0

2. Masa de cel puţin 25
tone, dar mai mică de 26
tone

229 491 229 491 0

3. Masa de cel puţin 26
tone, dar mai mică de 28
tone

491 721 491 721 0

4. Masa de cel puţin 28
tone, dar mai mică de 29
tone

721 871 721 871 0

5. Masa de cel puţin 29
tone, dar mai mică de 31
tone

871 1429 871 1429 0

6. Masa de cel puţin 31
tone, dar mai mică de 33
tone

1429 1984 1429 1984 0

7. Masa de cel puţin 33
tone, dar mai mică de 36
tone

1984 3012 1984 3012 0

8. Masa de cel puţin 36
tone, dar mai mică de 38
tone

1984 3012 1984 3012 0

9. Masa de cel puţin 38
tone

1984 3012 1984 3012 0

IX. Impozitul pe remorci,  semiremorci sau rulote care nu face
 parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la art.263

 alin. (5) din Lg.571/2003

Conform art.263 alin. 6   din Lg.571/2003 privind Codul Fiscal
Masa   totala   maxima  autorizată Nivel prevăzut

de Lg.571/2003
Codul fiscal

Nivel stabilit
pentru anul 2013

Crestere
%

a)  Pană la   1  tonă 9 9  0
b) Peste 1  tona , dar nu mai

mult de   3  tone
34 34 0

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

52 52      0

d) Peste  5  tone 64 64       0
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