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T A B L O U L 
cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele 

speciale și amenzile pe anul 2019 
 

Acestea sunt stabilite conform art.491 ali.(3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal (aliniat 
introdus de art.66 pct.28 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 114 din 28 decembrie 2018 
privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, 
modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene). 
 

A.Impozitul pe clădire şi taxa pe clădire 
 

Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 
(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2%, asupra valorii impozabile a 
clădirii.  
(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei 
construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă 
corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor: 

 

Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă 
- lei/mp - 

Cu instalaţii de apă,  
canalizare, electrice  
şi încălzire (condiţii  
cumulative)  

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice  
sau încălzire  

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi 
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte  
materiale rezultate în urma unui tratament termic  
şi/sau chimic  

1.013 608 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din  
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci  
sau din orice alte materiale nesupuse unui  
tratament termic şi/sau chimic  

304 203 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau 
cu  
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice  
alte materiale rezultate în urma unui tratament  
termic şi/sau chimic  

203 177 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci  
sau din orice alte materiale nesupuse unui  
tratament termic şi/sau chimic  

127 76 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol 
şi/sau 
la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare  
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D  

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii  

75% din suma 
care s-ar  
aplica clădirii  

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 
adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol  

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii  

50% din suma 
care s-ar aplica 
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şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât 
cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de  
clădiri prevăzute la lit. A-D  

clădirii  

 
(3) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii 
impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă 
corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 
 (4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor 
secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la 
subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi 
teraselor neacoperite. 
(5) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, 
atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a 
clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 
(6) 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  
localităţii 

Rangul localităţii Corabia este III 

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  

(7) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, 
coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (6) se reduce cu 0,10. 
(8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se 
reduce în funcţie 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 referinţă; 
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la 
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la 
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 
(9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere 
fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost 
efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care 
cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea 
cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, 
consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de 
intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe 
fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei 
energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se 
actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii 
creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

 
Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 

fizice 
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(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii care poate fi: 
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 
ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din 
anul de referinţă; 
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă; 
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul 
clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. 
 (4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul 
se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 
din egea nr. 227/2015. 
 

Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice 
(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii 
impozabile a clădirii. 
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, asupra valorii 
impozabile a clădirii. 
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se 
determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial 
conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform 
alin. (2) sau (3). 
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în 
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru 
care se datorează impozitul/taxa şi poate fi: 
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului 
fiscal anterior; 
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul 
clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea 
rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea 
proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz. 
(6) Valoarea impozabilă a clădirii 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, depus la organul fiscal local până la primul termen 
de plată din anul de referinţă. 
 (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a 
fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului. 
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(7^1) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care sunt scutite de plata 
impozitului/taxei pe clădiri potrivit art. 456 alin. (1) din Legea nr. 227/2015. 
 (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 
ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 
(9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat 
valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea 
stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii. 

 
 

B.Impozitul pe teren şi taxa pe teren 
 

 (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în 
care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute 
de consiliul local. 
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de 
folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

 

Zona în  
cadrul  
localităţii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi Rangul localităţii Corabia este 
III 

                                                                                                                  - lei/ha -  
0  I  II         III  IV  V  

A  8282-20706 6878-17194 6042-15106 13265 711-1788 569-1422 
B  6878-17194 5199-12998 4215-10538 9013 569-1422 427-1068 
C  5199-12998 3558-8894 2668-6670 4283 427-1068 284-710 
D  3558-8894 1690-4226 1410-3526 2472 278-696 142-356 

 (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de 
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin 
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la 
alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la 
alin. (5). 
 (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul 
următor, exprimate în lei pe hectar: 

Nr.  
crt. 

Zona  
Categoria de folosinţă  A B C D 

1  Teren arabil  28 21 19 15 
2  Păşune  21 19 15 13 
3  Fâneaţă  21 19 15 13 
4  Vie  47 35 28 19 
5  Livadă  54 47 35 28 
6  Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră  28 21 19 15 
7  Teren cu ape  15 13 8 0 
8  Drumuri şi căi ferate  0 0 0 0 
9  Teren neproductiv  0 0 0 0 

(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 3.00 corespunzător 
rangului orasului Corabia (III). 
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(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (3)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru 
terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât 
cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. 
(7) numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din 
desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 
(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin 
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în 
următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6): 

Nr.  
crt. Categoria de folosinţă  Impozit 

(lei) 
1  Teren cu construcţii  31 
2  Teren arabil  51 
3  Păşune  28 
4  Fâneaţă  28 
5  Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1  56 
5.1  Vie până la intrarea pe rod  0 
6  Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1  57 
6.1  Livadă până la intrarea pe rod  0 

7  Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia  
celui prevăzut la nr. crt. 7.1  16 

7.1  Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de  
protecţie  0 

8  Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole  6 
8.1  Teren cu amenajări piscicole  34 
9  Drumuri şi căi ferate  0 
10  Teren neproductiv  0 

(7^1) În cazul terenurilor aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în România şi 
asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor 
care sunt folosite pentru activităţi economice, valoarea impozabilă se stabileşte prin asimilare cu 
terenurile neproductive. 
 (8) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului 
de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai 
pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de 
gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de 
înregistrare şi categoriile de documente se vor stabili prin norme metodologice. 

 
 
 

C.Impozitul pe mijloacele de transport 
 

 (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, 
conform celor prevăzute în prezentul capitol. 
(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se 
calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 
cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
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Nr.  
crt. 
  

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică  
  
  

Lei/200 cmc  
sau fracţiune 
din aceasta  

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta)  
1  
  

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu  
capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv  

8 
 

2  
  

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea  
cilindrică de peste 1.600 cmc  

9 
 

3  
  

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi  
2.000 cmc inclusiv  

18 
 

4  
  

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi  
2.600 cmc inclusiv  

73 
 

5  
  

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi  
3.000 cmc inclusiv  146 

6  Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc  294 
7  Autobuze, autocare, microbuze  24 
8  
  

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 
autorizată de până la 12 tone, inclusiv  

30 
 

9  Tractoare înmatriculate  18 
II. Vehicule înregistrate  
1  Vehicule cu capacitate cilindrică  lei/200 cmc 
1.1 
  

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  
< 4.800 cmc  

4 
 

1.2 
  

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică  
> 4.800 cmc  

6 
 

2  Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată  152 lei/an 
(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 
(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru 
motocicletele respective. 
(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală 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) 
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 0 144 

  2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică 
de 14 tone 144 400 

  3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică 
de 15 tone 400 562 

  4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică 562 1274 
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de 18 tone 
  5 Masa de cel puţin 18 tone 562 1274 
II 3 axe 

  1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică 
de 17 tone 144 251 

  2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică 
de 19 tone 251 516 

  3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică 
de 21 tone 516 670 

  4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică 
de 23 tone 670 1033 

  5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică 
de 25 tone 1033 1604 

  6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică 
de 26 tone 1033 1604 

  7 Masa de cel puţin 26 tone 1033 1604 
III 4 axe 

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică 
de 25 tone 670 679 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică 
de 27 tone 679 1060 

  3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică 
de 29 tone 1060 1683 

  4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică 
de 31 tone 1683 2497 

  5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică 
de 32 tone 1683 2497 

  6 Masa de cel puţin 32 tone 1683 2497 
 (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) 
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 65 149 
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  5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică 
de 22 tone 149 349 

  6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică 
de 23 tone 349 451 

  7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică 
de 25 tone 451 814 

  8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică 
de 28 tone 814 1427 

  9 Masa de cel puţin 28 tone 814 1427 
II 2+2 axe 

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică 
de 25 tone 140 325 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică 
de 26 tone 325 535 

  3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică 
de 28 tone 535 785 

  4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică 
de 29 tone 785 949 

  5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică 
de 31 tone 949 1558 

  6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică 
de 33 tone 1558 2162 

  7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică 
de 36 tone 2162 3282 

  8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică 
de 38 tone 2162 3282 

  9 Masa de cel puţin 38 tone 2162 3282 
III 2+3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică 
de 38 tone 1721 2395 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică 
de 40 tone 2395 3254 

  3 Masa de cel puţin 40 tone 2395 3254 
IV 3+2 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică 
de 38 tone 1520 2111 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică 
de 40 tone 2111 2920 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică 
de 44 tone 2920 4319 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 2920 4319 
V 3+3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică 
de 38 tone 864 1046 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică 1046 1563 
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de 40 tone 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică 
de 44 tone 1563 2487 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 1563 2487 
 (7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie 
de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal 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  34 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone  53 
d. Peste 5 tone  65 

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

Mijlocul de transport pe apă  Impozit 
- lei - 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz  
personal  21 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri  57 
3. Bărci cu motor  213 
4. Nave de sport şi agrement  1.134 
5. Scutere de apă  213 
6. Remorchere şi împingătoare:  X 
a) până la 500 CP, inclusiv  566 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv  921 
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv  1417 
d) peste 4000 CP  2267 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 184 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:  X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 184 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până  
la 3000 de tone, inclusiv  284 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone  497 
(9) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a 
unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin 
factura de achiziţie sau un alt document similar. 

 
D.Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a 

altor avize și autorizații 
 

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma 
stabilită conform tabelului următor: 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban     ----------------------- 
Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism  - lei - 
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a) până la 150 m² inclusiv  6 
b) între 151 și 250 m² inclusiv  7 
c) între 251 și 500 m² inclusiv  9 
d) între 501 și 750 m² inclusiv  12 
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv  14 
f) peste 1.000 m²  14 + 0,01 lei/m2, 

pentru fiecare m2 care 
depășește 1.000 m2 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism  15 
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări  15 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, 
tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, 
firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice 

 8 

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de 
racorduri și branșamente  13 
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și 
adresă  9 

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare  20 
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv 
pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din 
sectorul agricol 

 81 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind 
desfășurarea unor activități pentru o suprafață de până la 500 m2, 
inclusiv 

 

xxxxxxxx 

Pana la       20 mp 101 
Intre      21-50 mp 203 
Intre      51-80 mp 304 
Intre    81-100 mp 405 
Intre  101-150 mp 507 
Intre  150 - 500mp 507 +12 lei/mp, pentru 

fiecare mp care 
depaseste 151mp, dar 
nu mai mult de 4054 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind 
desfășurarea unor activități pentru o suprafață mai mare de 500 
m2 

 8107 

 
E.Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate 

 
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate  

3% Din 
valoarea 
serviciilor  

Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate  - lei/m2 sau 
fracțiune de m2  

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică  32 
b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj 
pentru reclamă și publicitate  23 
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F. Impozitul pe spectacole 
 

Impozitul pe spectacole   
a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, 
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competiție sportivă internă sau internațională 

 

 
2% 

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

 
G. Alte taxe locale 

 
Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă. Taxa 
poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să 
poată depăși 50% din această valoare*.  

507 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 
de pe alte asemenea planuri. 32 

 
H.  Sancțiuni 

 
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE      - lei- 
 1.Depunerea peste termen a declarațiilor de impunere 

 

71 – 283 

 2.Nedepunerea declarațiilor de impunere 283– 705 

 3.Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare 
la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

329 – 1.599 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

 În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute mai sus de la 
pct.1 si 2   se majorează cu 300%.    

 
I.Alte dispozitii 

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, se majoreaza impozitul pe teren cu  
500%, începând cu al treilea an. 

Impozitul pe clădiri și impozitul pe teren se majoreaza cu 500% pentru clădirile și terenurile 
neîngrijite, situate în intravilan. 

 
 

PRIMARIA CORABIA 
 


