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Consiliul Local Voila 
Judetul Brasov 

 

 
 
 
 

P R O I E C T     DE     H O T A R A R E  
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale 

pentru anul 2022 
 
 
 
 
 
 

           Consiliul local al comunei Voila, intrunit in sedinta ordinara , in data de 
_________, conform art. 133 alin.1 lit a din OUG 57/2019 – privind Codul Administrativ, 
           Având in vedere urmatoarele  prevederi legale : 
          a) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția 
României, republicată; 
           b) art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
          c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare; 
          d) art. 20 și art. 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
          e) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
           f) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 
30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
          g) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare aduse prin 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2015 și nr. 50/2015; 
          h) Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și 
completările ulterioare; 
          i) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru, cu modificările și completările ulterioare; 
         j) Prevederile art. 491,Capitolul X,Titlul IX din legea nr.227/2015-privind Codul 
fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare, 
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          k) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
           l) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările 
ulterioare; 
            m) art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 
funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes 
local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările 
ulterioare; 
           n) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) 
din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
            o) art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din 
Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată; 
            p) art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 
230/2006; 
           r) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 
241/2006, republicată; 
            s) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
           s) art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
            t) art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților 
urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;  
            t) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 
2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, 
ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și 
președintelui Institutul Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 
             u) art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și 
completările ulterioare, ierarhizarea localităților la nivelul comunei Voila, este 
următoarea: 
            a) rangul IV : satul   Voila 
            b) rangul V: satele Dridif, Sambata de Jos, Cincsor, Voivodeni, Ludisor 
luând act de: 
            a) expunerea de motive a  primarului comunei Voila, în calitatea sa de inițiator, 
înregistrata sub nr.  
             b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Voila, înregistrat sub nr.  
              In temeiul prevederilor art.139 alin 1 si alin.3 lit.b din OUG 57/2019 – privind 
Codul Administrativ,  

 



 3 

 
 

HOTARASTE 
 
 
 

              Art. 1.   Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2022, se 
stabilesc potrivit prezentei Anexe care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 
             Art. 2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza  primarul 
comunei Voila, prin aparatul de specialitate al său. 
                 
 
                                       Primar                                                       Vizat secretar general  
                       Osalciuc  Gheorghe Marian                                      jr.Lazar Gheorghe 
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Anexa la PROIECTUL DE HOTARARE Nr.________ 
 

PRIVIND   STABILIREA  IMPOZITELOR  SI  TAXELOR LOCALE 
PENTRU  ANUL  2022 

  

ART.I: IMPOZITELE  SI  TAXELE  LOCALE  SUNT  DUPA  CUM  URMEAZA: 

 A. - Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri; 

 B. - Impozitul pe teren si taxa pe teren; 

 C. -  Impozitul pe mijlocele de transport; 

 D. - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizatiilor; 

 E. - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă si publicitate; 

 F. - Impozitul pe spectacole; 

            G. – Alte taxe locale; 

 H.  – Taxele speciale;  

 

Art. II : Punctul 1. Pentru cladirile rezidentiale si cladirile – anexă, aflate în proprietatea 

persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra 

valorii impozabile a clădirii. 

 Punctul 2. Valoarea impozabila a unei cladiri, exprimată în lei se determina prin 

inmultirea suprafetei construite desfasurata a acesteia, exprimata in metrii patrati, cu 

valoarea corespunzatoare din tabelul urmator (Anexa 1. fila1) 

 Calculul impozitului pe cladiri se face in conformitate cu prevederile normelor 

metodologice a Codului fiscal ( Legea 227/2015). 

Art.III – Cota impozitului pe cladiri nerezidentiale prevăzută la art.458 din Legea 

nr.227/2015 privind codul fiscal aflate în proprietatea persoanelor fizice se stabilește la 

valoarea de 0,2%. 

Art. IV - Calculul impozitului datorat de persoanele juridice: 

1. Pentru cladirile rezidentiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele 

juridice,impozitul/taxa pe cladiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,2%. 

2. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de 

persoanele juridice ,impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei 
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cote de 1,3% asupra valorii impozabile a cladirii. 

3. Pentru cladirile nerezidentiale aflate in propietatea sau detinute de 

persoanele juridice, utilizate pentru activități în domeniul agricol, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra 

valorii impozabile a cladirii. 

4. Valoarea impozabilă a cladirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui 

raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate 

cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. 

5. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a 

clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe 

clădiri este de 5%. 

6. In cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datoarează taxa pe clădiri 

nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii trei ani anteriori anului de 

referință , diferența de taxă față de cea stabilită va fi datorată de proprietarul 

clădirii. 

 Calculul impozitului pe cladiri se face in conformitate cu prevederile 

            normelor metodologice a Codului fiscal ( Legea 227/2015). 

 

 Anexa 1 Fila 1  

 Valorile impozabile pe mp de suprafata construita la cladiri si alte constructii 

apartinand persoanelor fizice conform Legii 227/2015 și HCL nr.33/2002 privind 

amplasarea cladirilor în cadrul localităților din Comuna Voila  : 

 

 

 

  Conform Hot.33 din 2002      Corectie 1.10   Corectie 1     Corectie 0,95 

Nr. 

crt 

        Felul cladirilor si a altor 
      constructii impozabile 

Zona 
impozabila 
pentru Voila 
Zona A rang IV 

Valoare 
impozabila 
ptr.Dridif,Samb
ata deJos, 
Voivodeni 
Zona B rang V 

Valoarea 
impozabila ptr. 
Cincsor , 
Ludisor 
Zona C rang V 

 Cladiri cu cadre din beton    
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  1 
 

armat sau cu peretii 
exteriori din caramida arsa 
sau din orice alte materiale 
rezultate in urma unui 
tratament termic si/sau 
chimic 
 

    745      677     643 

 
   2.  
 
 

Cladirile cu pertetii 
exteriori din lemn, piatra 
naturala, din  caramida 
nearsa, din valatuci sau din 
orice alte materiale 
nesupuse unui tratament 
termic si/sau chimic 
 

 
    247 

 
   226 

 
      214 

 
   3. 
 
 

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  
 

 
      218 

 
       197 

 
       188 

 
  4. 
 
 

Cladiri-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 
 

 
      93 

 
        85 

 
      79 

                 

 

 
  
5. 

 
 In cazul contribuabilului 
care detine la aceeasi 
adresa incaperi amplasate 
la subsol, la demisol si/sau 
la mansarda utilizate ca 
locuinta in oricare dintre 
tipurile de cladiri prevazute 
la litera 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 
cladirii 
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In cazul contribuabilului 
care detine la aceeasi 
adresa incaperi amplasate 
la subsol, la demisol si/sau 
la mansarda utilizate in alte 
scopuri decat cel de 
locuinta, in oricare dintre 
tipurile de cladiri prevazute 
la litera 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 
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Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor normelor 

metodologice de aplicare a  Legii 227/2015, se reduce în funcție de anul terminării 

acesteia, după cum urmează: 

a) Cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 

ianuarie a anului fiscal de referință. 

b) Cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani 

inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință. 

c) Cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani 

inclusiv,  la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință. 

Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 

martie și 30 septembrie, inclusiv. 

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe cădiri, datorat pentru întregul an de 

contribuabili, pană la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație 

de la 10%. 

 

Art. V: IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN   

 1.Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania datoreaza pentru 

acesta un impozit anual, exceptand cazurile in care in Legea 227/2015 se prevede altfel : 

 2. Impozitul prevazut la aliniatul 1, denumit in continuare impozit pe teren 

precum si taxa pe teren, se datoreaza catre bugetul local al comunei in care este 

amplasat terenul. 

 3. Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului, ori a unitatilor 

administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta se 

stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, 

titularilor dreptului de administrare sau de folosinta dupa caz, in conditii similare 

impozitului pe teren . 

 4. Impozitul pe teren se stabileste luand in calcul numarul de mp de teren, rangul 

localitatii in care este amplasat terenul si zona sau categoria de folosinta a terenului 

conform incadrarii facute de Consiliulul local. 
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 In conformitate cu Hotararea nr. 33 din 2002, emisa de Consiliul local Voila si 

nivelurile stabilite prin Legea 227 /2015,  amplasarea terenurilor in intravilan la 

categoria terenuri cu constructii, dupa zona si rang până la 400 mp, inclusiv : 

 - Zona A rangul IV = 803 lei / ha 

 - Zona B rangul V =  482 lei/ha 

 - Zona C rangul V =  321 lei / ha  

 I                                                                   

ART. VI : În cazul unui teren amplasat în extravilan prevăzut la Art.465, alin.7 din Legea 

nr.227/2015, privind Codul fiscal, impozitul/taxa pe teren se stabiliste prin înmultirea 

suprafetei terenului exprimată in ha cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 

următor la care s-a aplicat coeficientul de corectie, conform HCL 33/2002:  

 Nr. 
crt. 

 
Categoria de folosinta 

                  
                      Clasa de  calitate 
  

    A – 4 
1,10 

     B – 5 
1 

      C - 5 
0,95 

  
      L OCALITATI 

VOILA 
 

DRIDIF,  
 
SIMBATA 
DE JOS, 
VOIVODENI  

LUDISOR
CINCSOR 

 

1. Teren cu constructii 27 
 

25 24 

2. Teren  arabil 52 48 46 
 3. Pasune 25 23 22 
 4. Faneata 25 23         22 
 5. Vie pe rod, alta decat cea 

prevazuta la nr. crt. 5.1 
60 54 52 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 0 0 
6 Livada pe rod, alta decat cea 

prevazuta la nr. crt. 6.1 
60 54 52 

 6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 0 0 
 
  7. 

Padure sau alt teren cu 
vegetatie forestiera, cu 
exceptia celui prevazut la nr. 
crt. 7.1 

 
23 

 
         21 

 
         20 

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

 
0 

 
0 

 
0 

   8. Teren cu apa, altul decat cel 
cu amenajari piscicole 

1 1 1 

 8.1 Teren cu amenajari piscicole 33 30 29 
  9 Drumuri si cai ferate 0 0       0 
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10 Teren neproductiv 0 0      0 

 
 

Impozitul pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele 

de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv. 

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru  

întregul an de contribuabili, pană la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o 

bonificație de la 10%. 

 

 

 Art. VII : IMPOZITUL  PE  MIJLOACELE DE TRANSPORT  

 

 Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie 

inmatriculat in Romania datoreaza o taxa anuala pentru mijlocul de transport cu 

exceptia cazurilor in care Legea 227/2015 prevede altfel. 

 Impozitul pe mijloacele de transport se plateste anual in doua rate egale pana la 

31 martie si 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul 

de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabil pana la data de 31 martie, 

a anului respectiv se acorda o bonificatie de 10%. 

 Impozitul anual pe mijlocul de transport datorat aceluiasi buget local de catre 

contribuabil, persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral 

pana la data da 31 martie 2022. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai 

multe mijloce de transport pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiasi 

unitati administrativ teritoriale suma de 50 de lei se refera la impozitul pe mijlocul de 

transport cumulat al acestuia.  

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 200 cm³ sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul 

urmator, conform LEGII 227/2015 

             ART. 470 alin. (2)  

Nrc  Nivelurile aplicabile in 



 10 

rt      TIPURI DE AUTOVEHICULE anul fiscal anul  2020                 
 Suma, in lei, ptr. fiecare 
grupa de 200 cm³ sau 
fractiune din aceasta 

1. Motociclete, tricicluri,cvadricicluri și autoturisme 
cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cmc, 
inclusiv 

 
8 

2 Motociclete, tricicluri,cvadricicluri cu capacitatea 
cilindrică de peste 1600 cmc 

9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 
cm³ si 2000 cm³ inclusiv 

 
21 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre  
2001cm³ si 2600 cm³ inclusiv 

 
81 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 
2601 cm³ si 3000 cm³ inclusiv 

 
163 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste  
3001 cm³ 

 
328 

 
7 Autobuze, autocare, microbuze  

27 
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa 

totală maximă autorizată de până la 12 tone, 
inclusiv 

 
 

33 
9 Tractoare inmatriculate  

21 
 

 
Art. VIII  În cazul vehiculelor inregistrate prevăzute la aet.470 alin 2  punctul II din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal se stabilesc taxe după cum urmează   
 
 
1. Vehicule cu capacitatea cilindrica  lei/200 cmc 

1.1 Vehicule cu capacitatea cilindrica < 4800 cmc 4 lei /200 cmc 

1.2 Vehicule cu   capacitate cilindrica > 4800 cmc 6 lei/an 

2. Vehicule fără capacitatea cilindrica evidențiată  162 lei/an 

 

               Art. IX  În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 

              Art. X   În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai 

mare de 12 t, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevazuta in 

tabelul urmator: 

 

Nr. 

crt. 

 
 NUMARUL AXELOR SI MASA 
TOTALA  MAXIMA 

Impozitul, in lei, pentru vehicolele angajate 
exclusiv in operatiunile de transport intern 
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AUTORIZATA Vehicule cu sistem 
de suspensie 
pneuma- 
tica sau un 
echivalent 
recunoscut 

Vehicole cu alt sistem de 
suspensie 

I.   Vehicule cu doua axe                  
   1.  Masa nu mai putin de 12 

tone, dar nu mai mult de 13 
tone 

 
0 

 
154 

   2.  Masa nu mai  putin de13 
tone, dar nu mai mult de 14 
tone 

 
154 

 
426 

   3.  Masa nu mai  putin 14 tone, 
dar nu mai mult de 15 tone 

 
             426 

 
598 

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

598                      1357 

   5.  Masa de cel putin 18 tone 583 1357 
 
II. 

 
 Vehicule cu trei axe 

 
 

 
 

  1. Masa nu mai  putin 15 tone, 
dar nu mai mult de 17 tone 

 
154 

 
275 

  2. Masa nu mai  putin 17 tone, 
dar nu mai mult de 19 tone 

 
275 

 
550 

  3. Masa nu mai  putin 19 tone, 
dar nu mai mult de 21 tone 

 
550 

 
                       714 

  4. Masa nu mai  putin 21 tone, 
dar nu mai mult de 23 tone 

 
714 

 
1101 

  5. Masa nu mai  putin 23 tone, 
dar nu mai mult de 25 tone 

1101 
 

1708 
 

  6. Masa nu mai  putin 25 de 
tone dar nu mai mult de 26 
tone 

1101                       1708 

  7. Masa de cel putin 26 tone 1101                       1708 
 
III. 

 
 Vehicule cu patru axe 

 
 

 
 

   1. Masa nu mai  putin 23 tone, 
dar nu mai mult de 25 tone 

 
714 

 
723 

  2. Masa nu mai  putin 25 tone, 
dar nu mai mult de 27 tone 

 
705 

 
1130 

  3. Masa nu mai  putin 27 tone, 
dar nu mai mult de 29 tone 

 
           1130 

 
1792 

  4. Masa nu mai  putin 29 de 
tone dar nu mai mult de 31 
tone 

 
1792 

 
                       2660 

  5.  Masa nu mai  putin 31 tone 
dar nu mai mult de 32 tone 

1792                        2660 

 6.  Masa de cel putin 32 tone 1792                       2660 
 
Combinatii de autovehicule (autovehicule articulare sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa 
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totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone 

  

Nr. 

crt. 

 
 Numarul axelor si masa 
totala autorizata 

 Impozitul ,in lei,pentru vehiculele angajate exclusiv 
in operatiunile de transport intern 

Vehicule cu sistem de 
suspensie pneuma- 
tica sau un echivalent 
recunoscut 

Vehicole cu alt sistem de 
suspensie 

I. Vehicule cu 2+1 axe 
 

  

  1. Masa nu mai putin de 12 
tone, dar nu mai mult de   
14 tone 

 
0 

 
0 

  2. Masa nu mai putin de 14 
tone, dar nu mai mult de     
16tone 

 
0 

 
0 

  3. Masa nu mai putin de 16 
tone, dar nu mai mult de 
18 tone 

 
0 

 
69 

  4. Masa nu mai putin de 18 
tone, dar nu mai mult de 
20 tone 

 
69 

 
159 

  5. Masa nu mai putin de 20 
de tone, dar nu mai mult 
de 
22 tone 

 
159 

 
371 

  6. Masa nu mai putin de 22 
tone, dar nu mai mult de  
23 tone 

 
371 

 
480 

  7. Masa nu mai putin de 23 
tone, dar nu mai mult de  
25 tone 

 
480 

 
867 

  8. Masa nu mai putin de 25 
tone dar nu mai mult de 
28 

867                      1520 
 

  9. Masa de cel putin 28 
tone 

867 1520 

II.  Vehicule cu 2 +2 axe   
  1. Masa nu mai putin de 23 

tone, dar nu mai mult de  
25 tone 

 
               149 

 
346 

 
  2. Masa nu mai putin de 25 

tone dar nu mai mult de 
26 tone 

 
346 

 
569 

  3. Masa nu mai putin de 26 
tone, dar nu mai mult de  
28 tone 

 
569 

 
836 

 4. Masa nu mai putin de 28 
tone, dar nu mai mult de  
29 tone 

 
                836 

 
985 

 5. Masa nu mai putin de 29   
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tone, dar nu mai mult de  
31 tone 

985                     1660 

 6. Masa nu mai putin de 31 
tone,dar nu mai mult de 
33 tone 

 
1660 

 
2303 

 7. Masa nu mai putin de 33 
tone, dar nu mai mult de 
36 tone 

 
2303 

 
3497 

 8. Masa nu mai putin de 36 
tone dar nu mai mult de 
38 tone 

2303 3497 

9. Masa de cel putin 38 
tone 

2303 3497 

III. Vehicul cu 2 + 3 axe   
  1. Masa nu mai putin de 36 

t, dar nu mai mult de 38 
t 

1833 2551 

  2. Masa nu mai putin de 38 
tone dar nu mai mult de 
40 tone 

2552 3467 

 3. Masa de cel putin 40 
tone 

2552 3467 

IV  Vehicule cu 3+2 axe   
  1.  Masa nu mai putin de 

36 t, dar nu mai mult de 
38 t 

               1619 2249 

  2.  Masa nu mai putin de 
38 t, dar nu mai mult de 
40 t 

               2249 3111 

  3.  Masa de cel putin  40 
tone dar mai mica de 44 
tone 

3111                     4601 

  4. Masa de cel putin 44 
tone 

3111 4601 

V   Vehicule cu 3 + 3   
  1.  Masa nu mai putin de 

36t, dar nu mai mult de 
38 t 

920 1114 

  2.  nu mai putin de 38 t, dar 
nu mai mult de 40 t 

1114                      1708 

  3.  Masa nu mai putin de 
40 tone dar nu mai mult 
de 44 

1665 2649 

    
  4.  Masa de cel putin 44 

tone 
1665 2649 

 

Art. XI.   

 În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de 

autovehicule prevăzute la alin.(6), taxa asupra mijlocului de transport egală cu suma corespunzătoare 
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din tabelul următor: 

                 

Nr. 
crt. 

 
      MASA TOTALA  MAXIMA      
                AUTORIZATA 

  
 
           Impozitul, in lei 

 1. 
 

Pana la 1 tona inclusiv                        9 

 2. Peste  la 1 tona, dar nu mai mult de 3 
tone 

                     36 

 3.  Peste la 3 tone, dar nu mai mult de 5 
tone 

                     56 

4. Peste 5 tone                      69 
 
              Art. XII    În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal 

cu suma corespunzatoare di tabelul următor: 

  

Nr.crt  
      MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA 

.  
      Impozitul, in lei 

1 Luntre, barci fara motor,  folosite pentru 
pescuit si uz  personal 

 
23 

 2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 61 
 3 Barci cu motor                      227 
 4 Nave de sport si agrement 57 
 5. Scutere de apa 227 
 6 Remorchere si impingatoare: X 
 a) pana la 500 CP inclusiv 603 
 b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv 981 
 c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv 1509 
 d) peste 4000 CP 2415 
 7. 
 

Vapoare-pentru fiecare 1.000 tdw sau 
fractiune din acesta 

196 

 
 8. 

Ceamuri, slepuri si baraje fluviale: X 

 a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 
tone, inclusiv 

196 

 b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 
tone si pana la 3000 tone, inclusiv 

 
303 

 c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 
tone 

529 

   
 

ART. XIII   Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism prevazuta de art. 474 alin.1 di Legea nr. 

227/2015 privind Codul Fiscal, in mediul urban este egală cu suma corespunzătoare prevăzută în 

tabelul următor ( pentru mediul rural taxa se reduce cu 50%) : 

Suprafata pe care se obtine certificatul de urbanism Taxa, in lei 
    a) Pana la 150 m², inclusiv 5 
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    b) Intre 151 si 250 m² , inclusiv 6 
    c)Intre 251 si 500 m², inclusiv 7 
    d) Intre 501 si 750 m², inclusiv 9 
    e) Intre 751 si 1000 m², inclusiv 12 
    f) Peste 1000 m² 14 + 0,01 lei/mp pentru  

fiecare mp care depaseste 
1000mp 

 
    
 

 Art.XIII  Taxa pentru avizarea certificatului de urbanizm de catre comisia de urbanism si 
amenajare teritoriului,de catre primari sau comisia de specialitate din cadrul consiliului local prevazuta 
de art.474 alin.4 din Legea numarul 227 / 2015 privind Codul Fiscal , se stabileste suma de 15 lei.  

 
Art.XIV Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari prevazuta la art.474 alin.10 

din Legea 227 / 2015 , se calculeaza prin inmultirea nr de mp de teren ce vor fi efectiv afectati de 
suprafata solului de foraje si excavari cu o valoare de 15 lei. 

 
Art.XV Taxa pentru autorizarea amplasarii  de chioscuri, de containare,de tonete,cabine,spatii 

de expunere corpuri si panouri de afisaj,firme si reclame situate pe caile si in spatiile publice prevazute 
la art.474 alin.14 din Leagea nr. 227/2015  privind Codul Fiscal este de 8 lei pentru fiecare mp de 
suprafata ocupata de constructie. 

 
Art.XVI  Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri,bransamente la 

retelele publice de apa canalizare,gaze termice,telefonie si televiziune prin cablu prevazute de art.447 
alin.15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal este de 13 lei pentru fiecare racord. 

 
Art.XVII Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa prevazute 

art.474 alin.16 din Leagea nr. 227/2015  privind Codul Fiscal ,se stabileste in suma de 9 lei. 
 
Art XVIII Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare prevazute de art.475 

alin.17 din Leagea nr. 227/2015  privind Codul Fiscal  se stabileste la suma de 20 lei. 
 
Art XIX Taxa pentru eliberarea atestatului de producator respectiv pentru eliberarea carnetului 

de comercializare a produselor din sectorul agricol prevazute de art.475 alin. 2 din Leagea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal se stabileste in contul de 80 de lei. 

Art XX  Pentru eliberarea celui de-al doilea si urmatoarele carnete de comercializare,taxa este 
de 20 lei/buc. 

Art XXI Taxa pentru eliberarea / vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica prevazuta art.475 alin.3 din Leagea nr. 227/2015  privind Codul Fiscal se stabileste  
dupa cum urmeaza: 

1) Pentru o suprafata aferenta de pana la 500 mp  - 400 lei 
2) Pentru o suprafata aferenta mai mare de 500mp – 4000 lei  
Art XXII Cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate prevazuta de art.477 din Legea nr 

227/2015 privind Codul Fiscal se stabileste in procent de 3% si se aplica la valoarea serviciilor de 
reclama si publicitate. 

Art XXIII Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate prevazuta de art.478 prin Legea nr.  
227/2015 privind Codul Fiscal se determina prin imultirea nr. de mp sau a fractiunii de mp a suprafetei 
afisajului pentru reclama si publicitate cu suma de 32 de lei,in cazul unui afisaj situat in locul in care 
persoana deruleaza o activitate economica si cu suma de 23 de lei in cazul oricarui altui panou,afisaj 
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sau oricarei alte structuri de afisaj pentru reclama si publicitate. 
Art XXIV In cazul impozitului pe  spectacole prevazut la art.480 din Legea nr 227/2015 privind 

Codul Fiscal  se stabileste cota de impozit dupa cum urmeaza : 
a) Cota de 2% in situatia prevazuta la art.481 alin.2 Lit. a respectiv in cazul unui spectacol de 

teatru de exemplu o piesa de teatru ,balet ,opera,concert filarmonic sau alta manifestare 
muzicala,prezentarea unui film de cinematograf un spectacol de circ sau orice competitie 
sportiva interna sau internationala. 

b) Cota de 5% in situatia prevazuta la art.481 alin. 2 b din Legea 227 /2015 privind Codul Fiscal 
respectiv in cazul oricarei alte mansifestari artistice decat cele enumerate la litera a.   
 

ALTE TAXE LOCALE 
 

ART.XXIV  Nivelurile altor taxe locale prevazute de art . 486 din din Legea nr 227/2015 privind 
Codul Fiscal, se stabilesc pentru anul fiscal 2017 la valorile : 

 Taxa pentru inchirierea terenurilor proprietate publica sau  
privata a COMUNEI VOILA : 

- arabil intravilan si extravilan                           -   0.15    lei mp/an 
- fanete intravilan si extravilan                           -  0.05 lei mp/an 
- pentru terenurile folosite ca terase acoperite sau neacoperite, ale comunei  VOILA             
- 10 lei mp/luna ,prezentarea certificatului de atestare fiscala si garantie,constand in   
plata cu anticipatie a 3 luni . 
 Taxa zilnica achitata de persoane fizice sau juridice care ocupa temporar locuri 

publice, altele decat cele din piete, targuri, oboare, precum si suprafete din fata magazinelor sau 
atelierelor de prestari servicii, se stabileste conform tabelului de mai jos: 

Denumire taxa Valoare 

a) Taxa pentru vanzari de produse sau prestari de servicii diverse 
pentru producatorii din comuna  

2 lei/mp/luna 

 b)Taxa pentru vanzari de produse sau prestari de servicii diverse 
pentru producatorii din afara comunei 

2 lei/mp/zi 

c) Taxa depozitare diverse materiale 1 leu/mp/zi 

d) Taxa pentru confectionarea de produse 1,5 lei/mp/zi 

e) Taxa pentru ocuparea temporara a locurilor publice in alte 
scopuri decat pentru vanzarea de produse, prestari servicii 
diverse etc 

2 lei/mp/zi 

f) Taxa comert stradal 20 lei/zi 

                       
NOTA  1) Taxele nu se datoreaza in cazul ocuparii trotuarelor din fata locuintei sau sediului pentru 

reparatiile cladirilor sau aprovizionarii cu combustibili sau alte materiale necesare gospodariilor, pe o 
perioada de maxim 48 de ore. 
 2) Ocuparea locurilor publice se face numai cu aprobarea primarului si respectarea Hotararilor 
Consiliului Local. 
 
 

 TAXE PENTRU DIVERSE SERVICII PRESTATE  DE  ADMINISTRATIA  PUBLICA 
1)  Taxa pentru eliberarea adeverintelor necesare eliberarii Cartii de identitate, dupa registrul 
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rol sau dupa registrul agricol necesare imprumuturilor bancare 
 sau obtinerii de venituri in termen de 3 zile       5 lei 

                  Taxa pentru eliberarea adeverintelor necesare eliberarii Cartii de identitate, dupa 
registrul rol sau dupa registrul agricol necesare imprumuturilor bancare 

 sau obtinerii de venituri in aceesi zi cu solicitarea                                          10 lei 
                            
 

2) Taxa pentru eliberarea copiilor de pe acte existente in arhiva    
                                                                                                       5 lei/document 
  Taxa pentru eliberarea copiilor de pe acte existente in arhiva   in aceeasi zi cu solicitarea 
                                                                                                       10 lei/document 
 

 
           3) Taxa pentru servicii de copiat, multiplicat  acte necesare populatiei in raporturile acesteia cu 

primaria                        
                                                   0,5 lei/coala A4  si   1 leu /coala A3 
 
  4) Taxa pentru schimbarea destinatiei unui spatiu                      5 lei/mp.       
 
                                                                                                                                        

 Taxe pentru targurile anuale sunt prevazute in tabelul de mai jos. 
 
          

1) Taxa pentru vanzare de animale si pasari, de fiecare 
animal sau pasare astfel : 
 

 

     a) Bovine, bubaline, cabaline, porci de          peste 6 
luni 

5 lei / cap 

     b) Porcine pana la 6 luni 3  lei /cap 

     c) Animale mici si pasari cu exceptia puilor de o zi 2 lei / cap 

      d) Pui de o zi 0.10 lei /cap 

2) Taxa de ocupare locuri necesare vanzarii obiectelor 
de ocazie, produselor rezultate din exercitarea unor 
activitati pe cont propriu 

5 lei/mp/zi  

3) Taxa pentru ocuparea platourilor cu mese si corturi  
 

5 lei / mp / zi 

4) Taxa de ocupare locuri cu mijloace de transport : 
 

 

    a) Biciclete cu motor, motorete, scutere, motociclete 
cu sau fara atas, biciclete 

5 lei/buc/zi 

    b) Alte mijloace cu tractiune mecanica 
       - autoturism, autoutilitara, microbuz 

10 lei/buc/zi 

       - camion 20 lei/buc/zi 

       - camion cu remorca 30 lei/buc/zi 

 5) Taxa pentru mijloace de transport   5 lei/ caruta 
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 Taxele pentru inchirierea salilor de la Caminele Culturale  vor fi urmatoarele: 

 
  - taxa pentru inchirierea salii pentru mese festive si nunti -200 lei+utilitati 
             - taxa pentru inchirierea salii pentru parastase  –gratuit,doar cu plata  utilitatilor 
             - taxa pentru inchirierea salii pentru cete de feciori  – gratuit ,doar cu plata   utilitatilor 
             - taxa pentru inchirierea salilor pentru spectacole  -50 lei/zi +utilitati 
             - taxa pentru inchirierea salii pentru baluri, discoteci etc. – 200 lei+ utilitati 
 Pentru toate evenimentele organizate se percepe o taxa platita anticipat in suma de 500 lei 
reprezentand garantie, care dupa caz se va restitui. 
 
 Taxe pentru inregistrarea si detinerea utilajelor : 

 Remorci                                50 lei/an 

 Caruțe                                  20 lei/an 

 Scutere  50cmc, inclusiv  - 20 lei/an 

 Plăcuțe atribuite                  40 lei/an 
  
 1.Taxe pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă         –  600 lei 
 2.Taxa pentru oficiere căsătorii în afara orelor de program                         - 100 lei 
                    3.Taxa pentru oficierea casatoriei in afara spatiului primariei                          - 500 lei 
 4.Taxă acord funcționare  societăți comerciale avand ca obiect de lucru prestari servicii sau 
                       productie                                                                                                                    -50 lei                             
                        
                    5.Taxa acord functionare societati comerciale avand ca obiect de lucru ,comert.    
                                                                                                                                                           -100 lei      
                   6. Taxă acord funcționare  societăți comerciale avand ca obiect de lucru prestari servicii sau 
                       productie, pentru tinerii intreprinzatori cu varsta pana in 30 ani,50%din taxele prevazute 
                       la pct.3. 

     7.Taxă acord funcționare  societăți comerciale avand ca obiect de lucru comert, pentru     
   tinerii intreprinzatori cu varsta pana in 30 ani,50%din taxele prevazute la pct.4. 

                        
 
 
                    ART. XXV  -Taxa pentru eliberarea de copii holografice de planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri detinute de consiliile locale prevazut la art.486 din Legea nr 227/2015 privind Codul 
Fiscal, se stabileste in suma de 30 lei. 
  
                    Art.XXVI – Taxa pentru eliberararea Certificatului de atestare fiscala pentru Persoane fizice 
si personae juridice 10 lei,daca se elibereaza in termen de 3 zile . 
                                     -Taxa pentru eliberarea Certificatului de atestare fiscala  pentru personae fizice si 
persoane  juridice  20 lei ,daca se elibereaza in aceeasi zi cu solicitarea. 
 Art. XXVII– Se acorda scutirea de la plata impozitului pe cladiri , pentru cladirile prevazute la 
art.456 alin.2 lit.m respective cladirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de 
interventie pentru cresterea performantei energetic, pe baza procesului verbal de receptive la 
terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, prin care se constata realizarea masurilor de 
interventie ecomandate de catre auditorul energetic in certificatul de performanta energetic sau, dupa 
caz in raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut in Ordonanta de urgent a Guvernului 
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nr.18/2009 privind cresterea performantei energetic a blocurilor, locuintelor cu modificarile si 
completarile prin Legea nr.158/2011. 
 Art.XXVII – Se aproba majorarea cu 200% a impozitului pentru terenul agricol neingrijit timp 
de doi ani consecutiv, incepand cu al treilea an in conditiile stabilite prin hotarare a Consiliului 
Local . 
 Art. XXVIII    -    1) se aproba majorarea cu 200% a impozitului pentru cladirile si trenurile 
neingrijite situate in intravilan. 
     

   2 – Cladirile si terenurile catre intră sub incidenta alin.1, criteriile de incadrare in categoria 
cladirilor si terenurilor prevazute la alin .1 se adopta prin hotararea Consililui Local. 
 
Art.XXIX  TAXE SPECIALE  
 

1 Taxa apă   3,3 lei/mc 

2 Taxa canalizare    2 lei/ mc 

3 Taxa vidanjare  70 lei/vidanjare 

4 Taxa transport cu remorca auto   50 lei/oră 

5 Taxa excavare 100 lei/oră 

 

 
                      Primar,                                                                        Secretar general  
 
    OSALCIUC Gheorghe Marian                                                   jr.LAZAR Gheorghe 
                   

 
 

                                                                                                 Intocmit, 

                                                                                                   VIJA Maria Aurora 


