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ANEXA NR. 1 
 

TABLOUL CUPRINZÂND IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE 
PENTRU ANUL 2015 

IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI 
 

I. Impozitul pe clădiri  în cazul contribuabililor persoane fizice 
 

VALORILE  IMPOZABILE  
pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri în cazul persoanelor fizice,  

conform HG 1309/ 2012 

Tipul cladirii 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2015 

Valoarea impozabilă – lei / m2 - 
Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice, 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

0 1 2 
A. Clădire cu cadre din beton armat 
sau cu pereți exteriori din cărămida 
arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament termic 
și/ sau chimic 

 
  

935 

 
  

555 

B. Clădire cu pereți exteriori din lemn, 
din piatra naturală, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament 
termic și/ sau chimic 

 
 

254 

 
 

159 

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

159 143 

D. Clădire – anexă cu pereți exteriori 
din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsa, din vălătuci sau din 
orice alte materiale nesupuse unui 
tratament termic și/ sau chimic 

95 63 

E. În cazul contribuabilului care deține 
la aceeași adresa încăperi amplasate 
la subsol, la demisol, și/ sau la 
mansardă, utilizate ca locuință, 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 deține 
la aceeași adresă încăperi amplasate 
la subsol, la demisol, și/ sau la 
mansardă, utilizate în alte scopuri 
decât cel de locuință, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D 

50% din suma care   
s-ar aplica clădirii 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 
Conform art. 252 din Legea 571/2003, modificata prin OUG 59/30.06.2010, ca urmare a 

dispozițiilor art. VI, lit. a), din OG 30/2011, prin care se abroga art. II din Legea 88/2011, privind 
aprobarea OUG 59/2010 pentru modificarea Legii 571/2003, privind Codul fiscal:    
 (1) „Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe clădiri datorează un impozit pe 
clădiri, majorat după cum urmează:  

a) cu 65% pentru prima clădire in afara celei de la adresa domiciliu; 
b) cu 150% pentru a doua clădire in afara celei de la adresa de domiciliu; 
c) cu 300% pentru a treia clădire și următoarele in afara celei de la adresa de domiciliu; 
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(2) Nu intră sub incidența alin. (1) persoanele fizice care dețin în proprietate clădiri dobândite 
prin succesiune legală; 
(3) În cazul deținerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, 
impozitul majorat se determină în funcție de ordinea în care proprietățile au fost dobândite, 
așa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar. 
(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligația să depună o declarație specială la 
compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale în raza cărora 
iși au domiciliul, precum si la cele in raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora.  
Modelul declarației speciale va fi cel prevăzut prin norme metodologice aprobate prin 
hotărâre a Guvernului.”      

Pentru anul 2015 se acordă o bonificație de 10% pentru plata cu anticipație a 
impozitului pe clădiri datorat pentru întregul an de către contribuabili persoane fizice, până 
la data de 31 martie a anului respectiv. Nu se acordă bonificație la plata impozitelor și 
taxelor locale, contribuabililor persoane fizice prevăzute la art. 255 alin (3) din Legea nr. 343/ 
2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal. 

 
II. Impozitul/taxa pe clădiri  în cazul contribuabililor persoane juridice 

 
 În cazul persoanelor juridice, pentru anul 2015, nivelul impozitului pe clădiri se 
determină astfel:  
- pentru clădirile reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință, impozitul pe 

clădiri se determină prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii; 
- pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință, 

impozitul pe cladiri se determină prin aplicarea cotei de 20% asupra valorii de inventar a 
clădirii; 

- pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referință, 
impozitul pe cladiri se determină prin aplicarea cotei de 40% asupra valorii de inventar a 
clădirii. 

 Cota impozitului pe clădiri prevăzută mai sus se aplică la valoarea de inventar a clădirii 
înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârșitul lunii în care s-a efectuat 
prima reevaluare. Fac excepție clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora 
cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin (2). 
 Pentru anul 2015 cota de impozit pentru clădirile cu destinație turistică ce nu 
funcționează în cursul unui an calendaristic se menține la nivelul stabilit in anul 2014, 
fiind de 5% din valoarea de inventar a clădirii. Sunt exceptate de la prevederile alin (9) 
structurile care au autorizație de construire în  perioada de valabilitate, dacă au început 
lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizației de construire.  

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, persoanelor 
juridice, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosință, după caz, în condiții similare 
impozitului pe clădiri.”.  

Pentru anul 2015 se acorda o bonificatie de 10% pentru plata cu anticipație a 
impozitului pe clădiri datorat pentru intregul an de catre contribuabili persoane juridice, până 
la data de 31 martie a anului respectiv. Nu se acorda bonificație la plata impozitelor și taxelor 
locale, contribuabililor persoane juridice prevazute la art. 255 alin (3) din Legea nr. 343 / 2006 
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal. 
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IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN 

 
I.  Impozitul/ taxa pe terenurile situate în intravilan 

 
1. IMPOZITUL/ TAXA pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcţii 
Art. 258 alin (2) modificat prin Legea 343 / 2006 și HG 1309/ 2012 

 

Zona  în  cadrul   
localităţii 

 

 
NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 

2015 – lei / ha 

                      A* 

 

7.553  

 
B 

 
5.269 

 
C 

 
3.335 

 
D 

 
1.763 

 
*) Pentru anul 2015, nivelul corespunzător zonei A se aplică pentru străzile modernizate situate 
in zona A a municipiului Piatra Neamț, conform zonării fiscale stabilite prin HCL 261 din 
13.10.2005. În cazul străzilor nemodernizate situate în zona A a municipiului Piatra Neamț se 
aplică nivelul corespunzător zonei B. 
Direcția Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Piatra Neamț și Direcția Taxe și Impozite 
Piatra Neamț vor soluționa cererile depuse de contribuabilii aflați în această situație, în termenul 
prevăzut de lege. 
 
2. IMPOZITUL/TAXA pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de 
folosință decât cea de terenuri cu construcții 

Art.258 alin (4) modificat prin Legea 343 / 2006 si HG 1309/ 2012     
                       - lei / ha -  

Nr. 
Crt. Zona 

 
Categoria  de folosinţă 

 
Zona 

A 

 
Zona 

B 

 
Zona 

C 
 

 
Zona 

D 

1. Teren arabil 28 21 19 15 

2. Păşune  21 19 15 13 

3. Fâneaţă 21 19 15 13 

    4. Vie 46 35 28 19 

5. Livadă  53 46 35 28 

6. Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră 

28 21 19 15 

7. Teren cu ape 15 13 8 x 

8. Drumuri şi căi ferate  X X X X 

9. Neproductiv  X X X X 

 
Conform art. 258 alin. (5) suma stabilită se înmulțește cu coeficientul de corecție, care 
pentru municipiul Piatra Neamț este 4. 
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II.  Impozitul / taxa pe terenurile situate în extravilan 
 

1. IMPOZITUL/ TAXA pe terenurile amplasate în extravilan  
Art.258 alin (6) si HG 1309/ 2012                                                     - lei / ha -                                                                                                      

Nr. 
Crt. Zona 

Categoria  de folosinţă 
 

 
Zona 

A 

 
Zona 

B 

 
Zona 

C 
 

 
Zona 

D 

1 Teren cu constructii 31 28 26 22 

2 Arabil 50 48 45 42 

3 Pasune 28 26 22 20 

4 Faneata 28 26 22 20 

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

55 53 50 48 

5.1 Vie pana la intrarea in rod x x x x 

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

56 53 50 48 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod x x x x 

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

16 14 12 8 

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

x x x x 

8 
Teren cu apa, altul decat cel cu 
amenajari piscicole 

6 5 2 1 

8.1 Teren cu amenajari piscicole 34 31 28 26 

9 Drumuri si cai ferate x x x x 

10 Teren neproductiv x x x x 

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabilește prin 
înmulțirea suprafeței terenului exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută 
în tabelul de mai sus înmulțită cu coeficientul de corecție prevăzut la art. 251 alin (5). 

Pentru anul 2015 se acordă o bonificație de 10% pentru plata cu anticipație a 
impozitului pe teren datorat pentru întregul an de către contribuabili persoane fizice și juridice, 
până la data de 31 martie a anului respectiv. Nu se acordă bonificație la plata impozitelor și 
taxelor locale, contribuabililor persoane fizice și juridice prevăzute la art. 260 alin (3) din Legea 
nr. 343/ 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 

Art. 263, alin. (2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de 

transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 

cmc sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
          

Nr. 
crt 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 
NIVELURILE 

APLICABILE IN 
ANUL FISCAL 2015 

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

1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv 

 8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 si 2000 cm3 
inclusiv 

18 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 si 2600 cm3 
inclusiv 

72 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2601 cm3 si 3000 cm3 
inclusiv 

           144 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3             290 

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 

7. Alte autovehicule cu masa totala maximă autorizată de până la 
12 tone inclusiv 

30 

8. Tractoare înmatriculate 18 
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II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică  Lei/200 cmc 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cmc 4 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitatea cilindrică > 4800 cmc 6 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 150 lei/an 

 

                     Art. 263 alin (4) 

 

Numărul axelor si masa totala maxima autorizata 

Impozitul 

Lei/an 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie 

I. doua axe   

1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 133 

2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 133 367 

3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 367 517 

4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 517 1169 

5 Masa de cel puțin 18 tone 517 1169 

II. 3 axe   

1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 133 231 

2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 231 474 

3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 474 615 

4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 615 947 

5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 947 1472 

6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 947 1472 

7 Masa de cel puțin 26 tone 947 1472 

III. 4 axe   

1 Masa de cel puțn 23 tone, dar mai mica de 25 tone 615 623 

2 Masa de cel puțn 25 tone, dar mai mica de 27 tone 623 973 

3 Masa de cel puțn 27 tone, dar mai mica de 29 tone 973 1545 

4 Masa de cel puțn 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1545 2291 

5 Masa de cel puțn 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1545 2291 

6 Masa de cel puțn 32 tone 1545 2291 

 

Art. 263 alin (5) 

 

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata 

Impozitul 

Lei/an 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatica 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie 

I. 2+1 axe   

1 Masa de cel puțin 2 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0 

2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0 
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ART. 263 alin (6)   Remorci, semiremorci sau rulote 

Masa totala maxima autorizata 
NIVELURILE APLICABILE IN ANUL 

FISCAL 2015 

Impozitul, in lei 
a. Până la 1 tona inclusiv  9 

b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 34 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 

d. Peste 5 tone 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 60 

4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 60 137 

5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 137 320 

6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 320 414 

7 Masa de cel puțin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone 414 747 

8 Masa de cel puțin de 25 tone, dar mai mica de 28 tone 747 1310 

9 Masa de cel puțin 28 tone 747 1310 

II. 2+2 axe   

1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 128 299 

2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 299 491 

3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 491 721 

4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 721 871 

5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 871 1429 

6 Masa de  cel puțin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1429 1984 

7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 1984 3012 

8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1984 3012 

9 Masa de cel puțin 38 tone 1984 3012 

III. 2+3 axe   

1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1579 2197 

2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2197 2986 

3  Masa de cel puțin 40 tone 2197 2986 

IV. 3+2 axe   

1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1395 1937 

2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1937 2679 

3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 2679 3963 

4 Masa de cel puțin 44 tone 2679 3963 

V. 3+3 axe   

1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 794 960 

2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 960 1434 

3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1434 2283 

4 Masa de cel puțin 44 tone 1434 2283 
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ART. 263 alin (7)   Mijloace de transport pe apa 

Mijloace de transport pe apa 

NIVELURILE 
APLICABILE IN ANUL 

FISCAL 2015 

Impozitul, în lei 

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

 21 

2. Bărci fără motor, folosite in alte scopuri  56 

3. Bărci cu motor 210 

4. Nave de sport și agrement  1119 

5. Scutere de apă 210 

6. Remorchere și împingătoare 
a) pana la 500 CP inclusiv 
b) peste 500 CP, dar nu  peste 2.000 CP 
c) peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP 
d) peste 4.000 CP 

 
  559 
  909 
1.398 
2.237 

8. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracțiune 
din aceasta 

182 

9. Ceamuri, șlepuri si barje fluviale: 
a) cu capacitatea de încărcare pâna la 1.500 tone 
inclusiv 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone, 
dar nu peste 3.000 tone 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone  

 
182 

 
280 

 
490 

Pentru anul 2015, se acordă o bonificație de 10% pentru plata cu anticipație a 
impozitului pe mijloace de transport datorat pentru întregul an de către contribuabilii 
persoane fizice și juridice, până la data de 31 martie a anului respectiv. Nu se acordă 
bonificație la plata impozitelor și taxelor locale, contribuabililor persoane fizice și juridice 
prevăzute la art. 265 alin (5) din Legea nr. 343/2006 pentru modificarea și completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. 

 

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI A 
AUTORIZAȚIILOR 

 

 Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism (ART. 267 alin (1) din Legea 571/ 2003 
privind Codul fiscal, cu modificările aduse de HG 1309/2012)  

Taxa pentru eliberarea certificatului de 
urbanism, în mediul urban* 

Nivelurile aplicabile în anul fiscal 2015 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de 
urbanism 

Taxa, in lei 

a) Până la 150 m2 inclusiv                                             6 

b) Între 151 m2 şi 250 m2 inclusiv     7 

c) Între 251 m2 şi 500 m2 inclusiv     9 

d) Între 501 m2 şi 750 m2 inclusiv    12 

e) Între 751 m2 şi 1.000 m2 inclusiv 14 

f) Peste 1.000 m2                     
14+ 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care 

depăşeşte 1.000 mp 

  

 Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire (ART. 267, alin. (3) din Legea 
571/2003 privind Codul fiscal, modificată și completată) pentru o clădire care urmează a fi 
folosită ca locuință sau anexă la locuință este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcții.  
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 Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări (ART. 267, alin (4) din Legea 
571/2003 privind Codul fiscal, modificată și completată) necesară studiilor geotehnice, 
ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze și petrol, 
precum și altor exploatări se calculează înmulțind numărul de metri pătrați de teren afectat 
de foraj sau de excavație - 8 lei.  

 

 Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier  
în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în alta autorizație de 
construcție, (ART. 267, alin. (5) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, modificată și 
completată) este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de șantier.  

 

 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau 
rulote ori campinguri (ART. 267, alin. (6) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, 
modificată și completată) este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcție.  

 

 Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, 
spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice, precum și pentru amplasarea 
corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și reclamelor (ART. 267, alin (7) din Legea 
571/2003 privind Codul fiscal, modificată și completată) - 8 lei  pentru fiecare metru pătrat 
de suprafaţă ocupată de construcție. 

 

 Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru orice altă construcție (ART. 
267, alin (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, modificată și completată) decât cele 
prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcție, inclusiv instalațiile aferente.  

 

 Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții 
(ART. 267, alin (9) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, modificată și completată) este 
egala cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcției, stabilită pentru determinarea 
impozitului pe clădiri. În cazul desființării parțiale a unei construcții, taxa pentru eliberarea 
autorizației se modifică astfel încât să reflecte porțiunea din construcție care urmează a fi 
demolată.  

 

 Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de 
construire (ART. 267, alin (10) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, modificată și 
completată) este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 
autorizației inițiale.  

 

 Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la 
rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și 
televiziune prin cablu (ART. 267, alin (11) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, 
modificată și completată) - 13 lei pentru fiecare racord.  

 

 Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism (ART. 267, alin (12) din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, modificată și completată) de către comisia de urbanism și amenajarea 
teritoriului, de către primari sau de către structurile specializate din cadrul Consiliului 
Județean - 15 lei.  

 

 Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă (ART. 267, 
alin (13) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse de HG 1309/2012) 
este de  9 lei.  
 



 9 

 Taxa pentru eliberarea Acordului de funcționare în vederea exercitării unei activități 
comerciale sau de prestări servicii pe teritoriul municipiului Piatra Neamț - (ART. 268, 
alin (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse de HG 1309/2012 -  
20 lei/ cod CAEN.  

 Autorizațiile prevăzute la alin. (1) se vizează anual, până la data de 31 decembrie a anului în 
curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzute la alin. 
(1) conform Art. 268, alin (11). 

 

 Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare (ART. 268, alin (2) din 
Legea 571/2003 privind Codul fiscal, modificată și completată) este în sumă de 20 lei.  
 

 Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, deținute de consiliile locale (ART. 268, alin (3) din Legea 571/2003 
privind Codul fiscal, modificată și completată) - 28 lei pentru fiecare m2 sau fracțiune de m2.  
 

 Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător (ART. 268, alin (4) din Legea 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările aduse de HG 1309/2012) este în sumă de 80 
lei.  
 

 Taxa pentru eliberarea/ vizarea anuală a  autorizației privind desfășurarea activității de 
alimentație publică respectiv restaurante (COD CAEN–5610) si baruri (COD CAEN– 
5630) potrivit ART. 268, alin (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările 
și completările ulterioare este de: 
-   700 lei – în cazul unităților de alimentație publică cu o suprafață de până la 100 mp; 
- 1500 lei – în cazul unităților de alimentație publică cu o suprafață cuprinsă între 101 și 400 mp; 
- 3000 lei - în cazul unităților de alimentație publică cu o suprafață cuprinsă între 401 și 1000 
mp; 
- 4000 lei - în cazul unităților de alimentație publică cu o suprafață peste 1000 mp. 
TERMENE DE PLATĂ: 

Taxa de viză anuală a autorizațiilor pentru desfășurarea activității de alimentație 
publică aferentă anului fiscal 2015 se achită până la data de 31 decembrie 2014.  

 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 
 
Pentru anul 2015 taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate se calculează 

prin aplicarea cotei de 3% la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate. 
 Pentru anul 2015, nivelul taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, se 
stabilește după cum urmează:  

- 32 lei/mp sau fracțiune de mp - în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana 
derulează o activitate economică; 

- 23 lei/mp sau fracțiune de mp – în cazul oricărui alt panou sau structură de afișaj 
pentru reclamă și publicitate. 

 
IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

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

din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor. 
 Pentru anul 2015 cota de impozit pe spectacole se determină după cum urmează: 

a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, 
operetă, concert filarmonic sau manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un 
spectacol de circ sau orice competiție internă sau internațională, cota de impozit este egală cu 
2%. 

b) in cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de 
impozit este de 5%. 
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  Impozitul pe spectacole se stabilește pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de 
activitate distractivă, prin înmulțirea numărului de metri pătrați ai suprafeței incintei videotecii 
sau discotecii cu suma stabilită de consiliul local, astfel: 2 lei/mp în cazul videotecilor, respectiv 
3 lei/mp în cazul discotecilor. 
 Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulțirea sumei stabilite cu coeficientul de 
corecție care în cazul municipiului Piatra Neamț are valoarea 4. 
 

 
TAXA HOTELIERĂ 

 
 In anul 2015 pentru șederea într-o unitate de cazare, Consiliul Local instituie o taxă 
hotelieră în cotă de de 1% din valoarea totală a cazării/tarifului de cazare pentru fiecare zi de 
sejur a turistului, care se încasează de persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează 
cazarea, odată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.  

 
SANCȚIUNI 

 
Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor fizice, pentru anul 2015 

Art.294 
alin (3) 

Contravenția prevazuta la alin. 2 lit. a) se sancționează cu 
amendă  

de la  70 lei la 279 lei 

Contravențiile prevăzute la alin. 2 lit. b)- d) se sancționează cu 
amendă 

de la 279 lei la 696 lei 

Art.294 
alin (4) 

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 sanctionează cu amendă 

De la 325 lei la 1.578 
lei 
 

Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice, pentru anul 2015 

Art.294 
alin (6) 

Contravenția prevazută la alin 2 lit. a) se sancționează cu 
amendă  

de la 280 lei la 1.116 
lei 

Contravențiile prevăzute la alin 2 lit. b) - d) se sancționează cu 
amendă 

de la 1.116 lei la 
2.784 lei 

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 

de la 1.300 lei la 
6.312 lei. 

 

 

 

    DIRECTOR EXECUTIV,       ŞEF SERVICIU,      CONSILIER JURIDIC,    ÎNTOCMIT, 

           Claudia Grigorică       Liliana Bodnărescu        Alexandru Saon           Adrian Sava 
 


