
 

                                                                                                                      ANEXĂ nr.2  

                                                                                                           la H.C.L nr.60/ 28.12.2017 

 

 

 

                                       Impozitele şi taxele locale pentru anul 2018 
 

 

1. Impozitul pe clădiri rezidenţiale persoane fizice se calculează prin aplicarea cotei de  

      impozit de 0,08 % asupra valorii impozabile a clădirii , iar impozitul pe clădiri  

      nerezidenţiale persoane fizice se calculează prin aplicarea cotei de  impozit de 0,2 % asupra  

      valorii impozabile a clădirii ; 

             2. Impozitul pe clădiri rezidenţiale persoane juridice se calculează prin aplicarea cotei de  

      impozit de 0,2 % asupra valorii impozabile a clădirii , iar impozitul pe clădiri  

      nerezidenţiale persoane juridice se calculează prin aplicarea cotei de  impozit de 1,3 %  

      asupra valorii impozabile a clădirii ; 

3. Pentru clădirile deţinute de către persoanele juridice care nu au fost reevaluate în  

ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă , cota impozitului pe cladiri se stabileste  in 

cuantum de 5% asupra valorii impozabile a clădirii ; 

4. Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din  

vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor , în cazul unui spectacol de teatru , balet , 

operă , operetă , concert filarmonic sau orice altă manifestare muzicală , prezentarea unui film 

la cinematograf , un spectacol de circ sau orice competitie sportivă internă sau internaţională, 

impozitul este de 2%. În cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele menţionate , 

impozitul este de 5% ; 

5. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 3 %  

la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate ; 

6. Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual , prin   

       înmulţirea numărului de metri patrati sau a fracţiunii de metru patrat a suprafetei afisajului   

       pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de Consiliul Local, astfel : 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, 

taxa este de 32 lei ; 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate , 

taxa este de 23 lei . 

7. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri , datorat pentru intregul an de către 

contribuabili - persoane fizice sau juridice , pana la data de 31 martie a anului respectiv, se 

acorda o bonificaţie de 10 % ; 

8. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren , datorat pentru intregul an de catre 

contribuabili - persoane fizice sau juridice , pana la data de 31 martie a anului respectiv , 

se acorda o bonificaţie de 10 % ; 

9. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorata pentru 

intregul an de catre persoanele fizice sau juridice , pana la data de 31 martie a anului 

respectiv , se acorda o bonificaţie de 10 % ; 

10. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism : 

       Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism : 

                                                                                                        Taxă  

              a)  până la 150 mp, inclusiv                                            3 lei 

              b)  între 151 – 250 mp , inclusiv                                     3, 5 lei 

              c)  între 251 – 500 mp, inclusiv                                      4, 5  lei 

              d)  între 501 – 750 mp, inclusiv                                      6  lei 

              e)  între 751 – 1000 mp , inclusiv                                    7  lei  

              f)  peste 1000 mp                                                              7 lei + 0,01 lei/ mp pentru  

                                                                                                    fiecare mp ce depăşeşte 1000 mp .  



 

11. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială 

sau clădire-anexă este egala cu 0 ,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii ; 

12. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă constructie decât 

cele mai sus -menţionate este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

constructie , inclusiv valoarea instalaţiilor aferente ; 

13. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a unei 

construcţii este egală cu 0, 1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea 

impozitului pe clădiri. In cazul desfiinţării parţiale a unei constructii, taxa pentru 

autorizaţie se modifică astfel incât sa reflecte portiunea din construcţie care urmeaza a fi 

demolată ; 

14. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de 

construire este egală cu 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale ; 

15. Taxa anuală pentru eliberarea autorizaţiei de foraje este de 15 lei pentru fiecare mp 

afectat ; 

16. Taxa anuală pentru eliberarea autorizaţiei de excavare este de 15 lei pentru fiecare mp 

afectat ; 

17. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, containere, tonete, 

cabine, spaţii de expunere , situate pe căile si în spaţiile publice , precum si pentru 

amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj , a firmelor si reclamelor este de 8 lei 

pentru fiecare mp de suprafata ocupată de construcţie ; 

18. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi , căsuţe, rulote 

ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie ; 

19. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri si branşamente 

la reţelele publice de apă , canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie si 

televiziune prin cablu este de 13 lei pentru fiecare racord ; 

20. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism si 

amenajarea teritoriului , de către primari sau de către structurile de specialitate din cadrul 

Consiliului judeţean se stabileste în sumă de 15 lei ; 

21. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală si adresă  

       se stabileste in suma de 9 lei ; 

22. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice 

se stabileste in sumă de 15 lei, in mediul rural, iar taxa anuală de viză în sumă de 7,5 lei , 

23. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte in sumă  

            de 20 lei ; 

24. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 

de alimentaţie publică (baruri şi restaurante) se datorează în funcţie de suprafaţa 

aferentă activităţilor respective, astfel :  

a) pentru o suprafaţă desfăşurată cuprinsă între   0 mp -50 mp :    200 lei 

              b) pentru o suprafaţă desfăşurată cuprinsă între 51mp-150 mp :  1.500 lei. 

              c) pentru o suprafaţă desfăşurată cuprinsă între 151mp-300 mp : 3.000 lei . 

              d) pentru o suprafaţă desfăşurată cuprinsă între 301mp-500 mp : 4.000 lei. 

              e) pentru o suprafaţă desfăşurată de peste 500 mp : 8.000 lei. 

            25. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier 

                  în vederea realizării unei construcţii care nu sunt incluse în altă autorizaţie de  

                  construire este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de  

                  şantier. 

           26.Taxa pentru eliberarea atestatului de producator se stabileste in suma de 50 lei , iar  

                taxa pentru viza anuala- 25 lei. 

          27.Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor agricole se stabileste  

                in suma de 30 lei. 

         28. Taxa speciala pentru salubrizarea persoanelor fizice – 5 lei/persoană/lună , iar pentru  

                persoane juridice – 100 lei/mc/lună, care se va percepe doar in cazul delegării  



              serviciului public de salubrizare catre un operator licentiat , prin hotarare de Consiliu  

              local ,şi doar in cazul in care există refuzul de încheiere din partea acestor persoane a  

              unui contract de prestari servicii cu operatorul desemnat castigator al licitatiei , 

 

               ALTE TAXE LOCALE instituite conform art.486 şi următoarele din Codul fiscal : 

         

1. Taxă efectuare măsurători în teren , la cerere, se stabileste in suma de 200 lei ; 

2. Taxă emitere aviz administrator drum comunal /local pentru traversari drumuri ( pentru 

drumurile asfaltate este obligatorie subtraversarea orizontala) se stabileste in suma de 60 lei ; 

 

3. Taxă emitere aviz administrator drum comunal /local fara traversari drumuri se stabileste 

in suma de 60 lei ; 

4. Taxă de urgenţă pentru emitere certificat de urbanism , in termen de 5 zile , se stabileste  

       in suma de 250 lei ; 

5. Taxă de urgenţă pentru emitere autorizatie de construire/desfiintare , in termen de 5 zile, se 

stabileste in suma de 250 lei ; 

6. Taxă de urgenţă pentru emiterea , în ziua solicitării, a adeverinţelor si certificatelor care 

atestă raporturi de muncă , drepturi de asistenţă sociala, evidenţele fiscale si agricole 

ale categoriilor de contribuabili se stabileşte in suma de 50 lei ; 

7. Taxă copie xerox in format A3 se stabileste in suma de 4 lei/exemplar si taxa copie xerox 

in format  A4 se stabileste in suma de 2 lei/exemplar ; 

8. Taxă copie Plan Urbanistic General in format A3 se stabileste in suma de 70 lei/exemplar, 

iar taxa copie P.U.G. in format A4 se stabileste in suma de  60 lei/exemplar; 

9. Taxă copie plan de parcelare in format A3  se stabileste in suma de 80 lei , iar taxa copie 

plan de parcelare in format A 4 se stabileste in suma de 70 lei , cu exceptia planului de 

parcelare necesar pentru bransamente la reteaua publica de alimentare cu apa pentru 

care se stabileste o taxa de 10 lei ; 

10. Taxă copie documente arhiva pentru persoana fizica se stabileste in suma de 60 lei /exemplar,  

taxa copie documente arhiva pentru persoana juridica se stabileste in suma de 150 lei /exemplar ; 

11. Taxă oficiere casatorii in ziua de duminica se stabileste in suma de 250 lei ; 

12. Taxă divorţ pe cale administrativă: 500 lei . 

13. Taxă comerţ stradal se stabileste in suma de 150 lei/mp. 

14. Taxă comerţ ambulant se stabileste in suma de 10 lei/zi . 

15. Taxa pentru eliberarea anexei nr.1 care atesta ca petentul este cunoscut ca proprietar , 

precum si taxa pentru eliberarea anexei nr.2 - procesul-verbal de delimitare a imobilului 

pentru care se solicită întabularea dreptului de proprietate la O.C.P.I.Prahova, se stabileste in 

suma de câte 10 lei ; 
16. Taxă branşament electric trifazat – 30 lei , 

17. Taxă deschidere rol persoane fizice – 3 lei , taxă deschidere rol persoane juridice – 6 lei, 

taxă depunere documentaţie persoane fizice/juridice -6 lei ; 
18. Taxa pentru nunţile organizate in incinta căminelor culturale Gura Vitioarei si Făgetu :  

       200 lei , 

 19.Taxa pentru nunţile organizate in incinta căminelor culturale Fundeni şi Poiana Copăceni :  

       150 lei , 

        20.Taxa pentru botezuri organizate in incinta căminelor culturale Gura Vitioarei si Făgetu :  

             100 lei , 

        21.Taxa pentru botezuri organizate in incinta celorlalte cămine culturale : 80 lei , 

        22. Taxa pentru parastasele organizate in incinta căminelor culturale Gura Vitioarei,Făgetu,  

              Fundeni, Poiana Copăceni : 50 lei , 

        23. Taxa pentru campania electorală si pentru diverse activităţi desfăsurate de alianţe si  

              partide politice : 50 lei /ora  

        24.Taxa pentru analizarea documentatie si eliberare aviz favorabil sau nefavorabil al primarului  

             in situaţia in care  emiterea certificatului de urbanism si a autorizatiei de constructie este de  

             competenta Presedintelui Consiliului Judetean Prahova :30 lei 



        25.Taxa acord scris al investitorului iniţial pentru racordarea la reţeaua stradală de gaze  

              sau energie electrică: 25 lei 

        26.Taxa aprobare cerere igenizare teren ( defrisare ) = 10 lei/ha/an, 

        26. Se stabileşte o taxă de 13 lei pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor destinate in  

              scopul obtinerii de venit , care folosesc infrastructura publica locala pe raza localitatii unde  

              acestea sunt utilizate , precum si pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător . 

         27.Se stabileşte o taxă anuală de 34 lei pentru fiecare din următoarele vehicule lente :  

            autocostitoare, autoexcavator, autogreder sau autogreper , buldozer pe pneuri, compactor  

            autopropulsat, excavator cu racleti pentru sapat santuri , excavator cu rotor pentru sapat santuri  

            sau excavator pe pneuri , freza autopropulsata, freza rutiera, incarcator cu o cupa pe pneuri,  

            instalatie autopropulsata de sortare – concasare, macara cu greifer, macara mobila pe  

            pneuri ,macara turn autopropulsata, masina autopropulsata pentru urmatoarele : lucrari de  

            terasamente , constructia si intretinerea drumurilor , decopertarea imbracamintii asfaltice la  

              drumuri , finisarea drumurilor , forat , turnarea asfaltului , inlaturarea zapezii ; sasiu  

              autopropulsat cu fierastrau pentrui taiat lemne , tractor pe pneuri, troliu autopropulsat, utilaj  

              multifunctional pentru intretinerea drumurilor ,vehicul pentru pompieri pentru derularea  

              furtunurilor de apa , vehicul pentru macinat si compactat deseuri ,vehicul pentru marcarea  

              drumurilor , vehicul pentru taiat si compactat deseuri ;  

          28.Se stabileşte o taxă anuală de 34 lei pentru folosirea drumului comunal/local de catre 

      deţinătorii de mopede , atelaje şi utilaje speciale : aro , ims –uri , remorci, tractoare ,  

      semiremorci radiate din evidenta organelor de politie. 

          29. Se stabileşte o taxă de staţionare pe domeniul public al comunei a vehiculelor de mare  

                tonaj în cuantum de 4 lei/oră.                             

 30. Taxele de păşunat: pentru bovine adulte se stabileste o taxa in suma de 25 lei , pentru  

      tineret bovin se stabileste o taxa in suma de 13 lei , pentru ovine si caprine se stabileste o  

      taxa in suma de 7 lei , pentru cabaline se stabileste o taxa in suma de 40 lei . 
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