
 

 

Impozitul si taxa pe cladiri 

VALORILE IMPOZABILE 

pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice 

Art. 457, alin.(2) 

Tipul cladirii 

NIVELURILE STABILITE PENTRU 

ANUL 2020 

RANGUL IV /V 

Valoarea impozabila-lei /mp  

Fara instalatii de apa, canalizare, 

electricitate sau incalzire 

Rangul IV 

Sate : Balilesti  

Rangul V 

Satele Valea –

Mare, Priboaia, 

Ulita , Poienita si 

Golesti, Bajesti  

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 

700 667 

B. Cladire 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 

233 223 

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 

205 195 

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 

88 84 

E. În 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 lit. A-D 

75% din suma 

care s-ar aplica 

cladirii 

75% din suma 

care s-ar aplica 

cladirii 

F. În 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 lit. A-D 

50% din suma 

care s-ar aplica 

cladirii 

50% din suma 

care s-ar aplica 

cladirii 



Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care 
este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2) - (5) cu coeficientul 

de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 
 
Zona în cadrul |            Rangul localităţii           | 
| localităţii    |                                         | 
|________________|_________________________________________| 
|                |   0  |   I  |  II  |  III |  IV  |   V  | 
|________________|______|______|______|______|______|______| 
|      A         | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 1,10 | 1,05 | 
|________________|______|______|______|______|______|______| 
|      B         | 2,50 | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 1,05 | 1,00 | 
|________________|______|______|______|______|______|______| 
|      C         | 2,40 | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 1,00 | 0,95 | 
|________________|______|______|______|______|______|______| 
|      D         | 2,30 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 0,95 | 0,90 | 
|________________|______|______|______|______|______|______| 

   

 

 
Impozitul si taxa pe teren 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan – terenuri cu constructii 

Zona in cadrul localitatii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati 

- lei/ha - 

Rangul IV 

Satele  : Balilesti 

Rangul V 

Satele : Valea Mare,Ulita, 
Priboaia, Poienita, Golesti , 

Bajesti 

A 948 753 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan 

- orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constuctii – 

Nr. crt. Zona 

Categoria de folosinta 

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 

Zona A, rangul IV Zona A, rangul V 

1 Teren arabil 32 29 

2 Pasune 24 22 

3 Faneata 24 22 

4 Vie 54 49 



5 Livada 62 56 

6 
Padure sau alt teren cu 

vegetatie forestiera 

32 29 

7 Terenuri cu ape 18 16 

8 Drumuri si cai ferate X X 

9 Teren neproductiv X X 

 
    (5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător 
prevăzut în următorul tabel: 
 
_______________________________________________ 
| Rangul localităţii | Coeficientul de corecţie | 
|____________________|__________________________| 
|          0         |           8,00           | 
|____________________|__________________________| 
|          I         |           5,00           | 
|____________________|__________________________| 
|          II        |           4,00           | 
|____________________|__________________________| 
|          III       |           3,00           | 
|____________________|__________________________| 
|          IV        |           1,10           | 
|____________________|__________________________| 
|          V         |           1,00           | 
|____________________|__________________________| 

 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan 

- lei/ha - 

Nr. 

crt.                    Categoria de folosinta 

Nivelurile stabilite pentru anul 2020 

Zona A, rangul IV Zona A, rangul V 

1 Teren cu constructii 36 35 

2 Arabil 59 56 

3 Pasune 32 30 

4 Faneata 32 30 

5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 66 63 



6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1 66 63 

7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera cu 

exceptia 

celui prevazut la nr. crt. 7.1 

19 18 

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

de protectie 
X X 

8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 7 6 

8.1. Teren cu amenajari piscicole 38 37 

9 Drumuri si cai ferate X X 

10 Teren neproductiv X X 

 

Impozitul pe mijloace de transport 

Nr. 

crt. 
Mijloace de transport cu tractiune mecanica 

- lei / 200 cmc sau fractiune 

din aceasta - 

1 Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu 

capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv 

8 

2 Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu 

capacitatea cilindrica de peste 1.600 cmc  

9 

 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cmc si 

2000 cmc inclusiv 

19 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cmc si 

2600 cmc inclusiv 

76 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cmc si 

3000 cmc inclusiv 

153 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cmc 308 

7 Autobuze, autocare, microbuze 25 

8 Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de 

pana la 12 tone inclusiv 

31 

9 Tractoare inmatriculate 19 

Vehicule înregistrate  



1. Vehicule cu capacitate cilindrică  lei / 200 cmc  

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cmc 2-4 4 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4800 cmc 4-6 6 

2.  Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50-150 lei/an 106 

3. Vehicule lente   15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
(6) În cazul unei combinaţii 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 greutatea brută încărcată maximă 

admisă 

Impozitul  

(în lei / an) 2020 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

I     două axe     

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 151 

 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 151 418 

 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 418 588 

 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 562 1332 

 5 Masa de cel puţin 18 tone 588 1332 

II     3 axe     

 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 151 263 

 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 263 540 

 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 540 701 

 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 701 1071 

 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1079 1678 

 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1079 1678 

 7 Masa de cel puţin 26 tone 1079 1678 

III     4 axe     

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 701 710 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 710 1109 

 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1109 1760 

 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1760 2611 

 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1760 2611 

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1760 2611 



 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 

admisă 

Impozitul  

(în lei / an) 

Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 

de suspensie 

pentru axele 

motoare 

I     2+1  axe     

 1 Masa de cel 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 65 

 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 68 156 

 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 156 364 

 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 364 472 

 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 472 850 

 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 850 1492 

 9 Masa de cel puţin 28 tone 850 1492 

II     2 + 2 axe     

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 146 340 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 340 560 

 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 560 821 

 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 821 992 

 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 992 1629 

 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1629 2260 

 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2260 3432 

 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2260 3432 

 9 Masa de cel puţin 38 tone 2260 3432 

III     2 + 3 axe     

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1799 2504 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2504 3403 

 3 Masa de cel puţin 40 tone 2504 3403 



IV     3 + 2 axe     

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1590 2207 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 44 tone 2207 3052 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3052 4516 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 3052 4516 

V     3 + 3 axe     

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 904 1093 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1093 1634 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1634 2600 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 1634 2600 

 
 (7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie 
de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma 
corespunzătoare din tabelul următor: 
 

Masa totală maximă autorizată Impozit lei  

a) Până la 1 tonă inclusiv 9 

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 36 

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 55 

d) Peste 5 tone 68 

 

______________________________________________________________________________ 
|                Mijlocul de transport pe apă                |     Impozit     | 
|                                                            |   - lei/an -    | 
|____________________________________________________________|_________________| 
| 1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz | 22             | 
| personal                                                   |                 | 
|____________________________________________________________|_________________| 
| 2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri              | 60              | 
|____________________________________________________________|_________________| 
| 3. Bărci cu motor                                          | 223            | 
|____________________________________________________________|_________________| 
| 4. Nave de sport şi agrement                               | 424            | 
|____________________________________________________________|_________________| 
| 5. Scutere de apă                                          | 223             | 
|____________________________________________________________|_________________| 
| 6. Remorchere şi împingătoare:                             | X               | 
|____________________________________________________________|_________________| 
| a) până la 500 CP, inclusiv                                | 592             | 
|____________________________________________________________|_________________| 
| b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv               | 963             | 
|____________________________________________________________|_________________| 
| c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv              | 1481            | 
|____________________________________________________________|_________________| 
| d) peste 4000 CP                                           | 2370            | 
|____________________________________________________________|_________________| 
| 7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din     | 192             | 
| acesta                                                     |                 | 
|____________________________________________________________|________________ 
 



| 8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:                     | X               | 
|____________________________________________________________|_________________| 
| a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone,       | 192             | 
| inclusiv                                                   |                 | 
|____________________________________________________________|_________________| 
| b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi    | 296             | 
| până la 3000 de tone, inclusiv                             |                 | 
|____________________________________________________________|_________________| 
| c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone       | 519             | 
|____________________________________________________________|_________________| 

 

 

 



CAP. V 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 

 
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediu 
urban (in mediul rural =50% din taxa pentru mediul urban) 

Niveluri pentru anul 2020 Hotararea 

Consiliului 

Local 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism Taxa lei ron Taxa lei 

ron 

a) Pana la 150 mp inclusiv 2,5-3 3 

b) intre 151 si 250 mp inclusiv 3-3,5 3,5 

c) intre 251 si 500 mp inclusiv 3,5-4,5 4,5 

d) intre 501 si 750 mp inclusiv 4,5-6 6 

e) intre 751 si 1.000 mp inclusiv 6-7 7 

f) Peste 1.000 mp 7,00+0,005 lei mp care 
depaseste 1000 mp 

 

 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari  Intre 0 si 8 lei inclusiv pentru 

fiecare mp afectat  

         

         8 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire chioscuri, 

tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in 

spatiile publice, precum si pentru amplasarea corturilor si 

a panourilor de afisaj a firmelor si reclamelor  

Intre 0 si 8 lei inclusiv pentru 

fiecare mp de suprafata 

ocupata constructie 

 

8 

Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de 

racorduri si bransanmebte la retelele publice de apa, 

canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si 

televiziune prin cablu  

Intre 0 si 13 lei inclusiv 

pentru fiecare racord 

 

13 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre 

comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre 

primari sau de structurile de specialitate din cadrul 

Consiliului Judetean  

Intre 0 si 15 lei inclusiv   

15 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura 

stradala si adresa  

Intre 0 si 9 lei inclusiv  

9 

Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de 

functionare 

 

Intre 0 si 20 lei inclusiv       

      20 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 

cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de 

consiliile locale  

 

Intre 0 si 32 lei inclusiv 

pentru fiecare mp sau 

fractiune de mp  

 

32 

Taxa pentru eliberarea certficatului de producator  Intre 0 si 80  lei inclusiv  



 

Taxa de autorizare 

 

activităţi de producţie şi ateliere de reparaţii, 
exclusiv service şi spălătorii auto; 

100 lei 

 birouri de consultanţă, sedii de firmă; 100 lei 
 activităţi de comerţ cu amănuntul cu structură 
de vânzare mică;  

150 lei 

pentru activităţi de comerţ cu ridicata, comerţ de 
gros cash and carry cu suprafaţa medie sau mare; 

300 lei 

saloane de înfrumuseţare(coafură, frizerie, 
cosmetică, săli gimnastică de întreţinere, ş.a); 

100 lei 

prestări servicii medicale (cabinete medici si 
laboratoare analize); 

100 lei 

farmacii umane; 100 lei 
farmacii veterinare ;                                         100 lei 
 ateliere/unităţi pentru debitare şi/sau 
comercializare lemn; 

500 lei 

service şi spălătorii auto; 100 lei 
agentii imobiliare; 200 lei 
societăţi de TV cablu; 400 lei 
 birouri asigurări; 300 lei 
case de schimb valutar şi case de amanet; 200 lei 
 atelier operaţiuni cu metale preţioase; 200 lei 
 staţii de alimentare pentru carburanţi auto; 500 lei 
cazinouri jocuri de noroc (inclusiv oricare tip de 
unitate care exploatează minim 2 maşini de jocuri 
de noroc), case de pariuri. 

200 lei 

alte activitati comert,servicii,etc. 50 lei 
servicii de cazare,pensiuni,etc. 100 lei 

 

Taxa viza anuala 

 

activităţi de producţie şi ateliere de reparaţii, 
exclusiv service şi spălătorii auto; 

100 lei 

birouri de consultanţă, sedii de firmă; 75 lei 

 74 

Taxa pentru afisaj 

 in scop de reclama 

 si publicitate : 

 lei/mp sau fractiune 

 de mp  

 

-a) - in cazul unui afisaj situat in 

locul in care persoana deruleaza 

o activitate economica  

 

Intre 0 si 32 lei inclusiv  

32 

-b)- in cazul oricarui alt panou, 

afisaj sau structura de afisaj 

pentru reclama si publicitate   

Intre 0 si 32 lei inclusiv  

32 



                                                           

saloane de înfrumuseţare (coafură, frizerie, cosmetică, săli 
gimnastică de întreţinere, ş.a); 

100 lei 

 prestări servicii medicale (cabinete medici si laboratoare 
analize); 

100 lei 

 farmacii umane; 100 lei 

 farmacii veterinare; 100 lei 

service şi spălătorii auto; 100 lei 

 agenţii imobiliare; 100 lei 

societăţi de TV cablu; 
 

400 lei 

pentru magazine supermarket, hipermarket; 
 

200 lei 

birourile notariale; 
 

100 lei 

birouri cadastrale; 
 

100 lei 

birouri asigurări; 
 

150 lei 

case de schimb valutar şi case de amanet; 100 lei 

ateliere/unităţi pentru debitare şi/sau comercializare lemn; 
 

250 lei 

staţii de alimentare pentru carburanţi auto; 
 

500 lei 

pentru cazinouri, jocuri de noroc (inclusiv oricare tip de 
unitate care exploatează minim 2 maşini de jocuri de 
noroc), case de pariuri; 
 

100 lei 

pentru alte activitati comert, servicii,etc; 
 

50 lei 

pentru servicii de cazare, pensiuni,etc. 
 

100 lei 

TAXA PROGRAM DE FUNCTIONARE 

tarif de avizare  20 lei/locatie 

tarif pentru vizare sau schimbare orar 10 lei 

 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa pentru eliberarea /avizarea anuala a autorizatiei 

privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica de 

catre persoanele a caror activitate se incadreaza in grupele 

561-restaurante, 563-baruri si alte activitati de servire a 

bauturilor si 932-alte activitati recreative si distractive 

potrivit CAEN  

 

a) pana la 25 mp 303 

b) intre 26 mp -50 mp  507 

c) intre 51 mp- 100 mp 608 

d) peste 100 mp -500 mp 810 

e) peste 500 mp 4052 



 
 
 

CAPITOLUL VI 
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate,art.477 
 

Nivelurile stabilite pentru 
anul 2020 

1.Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin 
aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si 
publicitate  
 

 
3% 

   
CAPITOLUL VII 

Impozitul pe spectacole 
 

 Impozitul pe spectacole 
 

Nivelurile stabilite pentru 
anul 2020 

 

a) până la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, 
concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film 
la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă 
internă sau internaţională 
 

 
 

2% 

b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele 
enumerate la lit. a). 

 

 
5% 

 

Taxe speciale pentru anul fiscal 2020 
 

Alte taxe stabilite pentru populatie in functie de 

serviciile infiintate pe raza localitatii 

Hotararea  Consiliului Local  

Balilesti 

 taxa P.S.I. 1 leu – pentru fiecare titular de rol fiscal 

 taxa paza 20 lei  – pentru fiecare titular de rol fiscal 

 taxa salubrizare  -pers. fizice – 3,75 lei / persoana /luna  

 taxa inchiriere  camin cultural  

 
- nunti                            847 lei 

- botezuri                       424 lei  

- alte evenimente           212 lei  

 taxa eliberare certificat de inregistrare si 
placute cu numar de inregistrare 

 

- utilaje agricole              25 lei     

- mopede                          20 lei           

 taxa comert stradal 10 lei 



TAXA TEHNOREDACTARE (lei) 

Certificat rol agricol  9 

Certificat fiscal 9 

 

 
Alte taxe locale 

 
Taxa desfacere casatorie pe cale administrativa in 

fata ofiterului de stare civila 
636 

 


