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ANEXA nr. 1 la HCL nr. 160/2019 
a Consiliului Local al Oraşului Lipova 

  
 

TABLOUL 
Cuprinzând valorile impozitele, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile 

pentru anul 2020 stabilite în sume fixe 

CODUL FISCAL- TITLUL IX- Impozite şi taxe locale 
 

CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

VALORILE IMPOZABILE  

Pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice 

Art.457 ALIN(2) 

  
Felul clădirilor şi al altor construcţii 

impozabile 

NIVELUL IMPOZITULUI PENTRU 

ANUL 2019 

NIVELURILE ACTUALIZATE 

PENTRU ANUL 2020 

Valoarea impozabilă -lei/m2 - Valoarea impozabilă - lei/m2 - 

Cu instalaţii de 

apă, canalizare, 
electrice, încălzire 

[condiţii 
cumulative***)] 

lei 

Fără instalaţii 

de apă, 
canalizare, 

electrice, 
încălzire 

lei 

Cu instalaţii de 

apă, canalizare, 
electrice, încălzire 

[condiţii 
cumulative***)] 

Fără 

instalaţii 

de apă, 
canalizare, 
electrice, 

încălzire 

http://www.primarialipova.ro/
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0 1 2 3 4 5 

 Clădiri: X X X x 

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 

1165 698,97 1165,55 699,33 

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 

349,48 232,99 349,66 233,10 

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 

232,99 203,86 233,10 203,96 

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 

145,61 

 

87.36 145,68 

 

87.40 

 

E. În cazul contribuabilului care 
deţine la aceeaşi adresă încăperi 

amplasate la subsol, demisol şi/sau 
la mansardă utilizate ca lociunţă, în 

oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar aplica 
cladirii 

75% din suma care s-ar aplica 
cladirii  
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E. În cazul contribuabilului care 
deţine la aceeaşi adresă încăperi 

amplasate la subsol, demisol şi/sau 
la mansardă utilizate în alte 

scopuridecât cel de lociunţă, în 
oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-ar aplica 
cladirii 

50% din suma care s-ar aplica 
cladirii 

 
Art. 457 alin. 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 

  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 

 
 

CAPITOLUL  III - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

IMPOZITUL/TAXA 
 pe terenurile situate în intravilan înregistrate în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii 

Zona în 

cadrul 
localităţii 

NIVELUL IMPOZITULUI PENTRU ANUL 2019   lei/ha NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2020 

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi  Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi  

lei/ha 

  
   III      III   

A    7199      7199   

B    4892      4892   
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C    2324      2324   

D    1353      1353   

 

 
 

 
IMPOZITUL/TAXA 

pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol 
la o altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii 

Nr. 

crt. 

Categoria de 

folosinţă 
NIVELUl IMPOZITULUI PENTRU ANUL 2019 lei /ha 

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU 

ANUL 2020 lei/ha 

    
Zona Zona 

    
Zona I Zona a II-a Zona a III-

a 

Zona a 

IV-a 
Zona I Zona a 

II-a 

Zona a 

III-a 

Zona a 

IV-a 

1 Arabil 32,61 24,46 22,12 17,47 32,63 24,46 22,13 17,47 

2 Păşuni 24,46 22,12 17,47 15,13 24,46 22,13 17,47 15,14 

3 Fâneţe 22,46 22,12 17,47 15,13 22,46 22,13 17,47 15,14 

4 Vii 53,57 40,76 32,61 22,12 53,60 40,79 32,63 22,13 

5 Livezi 61,73 53,57 40,76 32,61 61,75 53,60 40,79 32,63 

6 

Păduri şi alte 

terenuri cu 
vegetaţie 

forestieră 

32,61 24,46 22,12 17.47 33,21 24,46 22,13 17.47 
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7 
Terenuri cu 
ape 

17,47 15,14 9,32 0 17,47 15,14 9,32 0 

8 
Drum si căi 

ferate 
0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

Notă : Pentru anul 2020 valorile din tabel se înmulţesc cu coeficientul de corecţie (art. 465, aliniatul 5): 3. 

 

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 

Art. 465 alin. (7) 

- lei/ha - 

Nr. 
crt. 

Categoria de folosinţă 

NIVELUL IMPOZITULUI PENTRU ANUL 

2019 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 

2020 

  

0 1   

1 Teren cu construcţii 34,54 34,54 

2 Arabil 55,71 55,71 

3 Păşune 31,19 31,19 

4 Fâneaţă 31,19 31,19 

5 Vie pe rod, alta decât cea 
prevăzută la nr. crt. 5.1 

61,28 61,28 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea 
prevăzută la nr. crt. 6.1 

62,39 62,39 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră, cu 
excepţia celui prevăzut la nr. 
crt. 7.1 

17,82 17,82 
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7.1 Pădure în vârstă de până la 20 
de ani şi pădure cu rol de 

protecţie 

0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole 

6,67 6,67 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 37,88 37,88 

9 Drumuri şi căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 

*) La valorile din tabel se aplică coeficientul de corecţie de la art. 457  alin. 6. 

 

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2) 

Mijloc de transport cu tracţiune mecanică 

NIVELUL IMPOZITULUI 

PENTRU ANUL 2019 

NIVELURILE APLICABILE ÎN 

ANUL FISCAL 2020 

Valoarea impozitul 
- lei/200cm3 sau fracţiune - 

Suma, în lei, pentru fiecare 
grupă de 200 cm3 sau fracţiune 

din aceasta 

Tipuri de autovehicule X X 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv 

8,91 9,32 

2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea 
cilindrică de peste 1600 cm3  

10,02 10,47 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 
2000 cm3 inclusiv 

20,05 20,97 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 

2600 cm3 inclusiv 

80,22 83,91 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 

3000 cm3 inclusiv 

160,45 167,84 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 
cm3 

323,14 338,01 

7. Autobuze, autocare, microbuze 26,74 27,96 

8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de 

până la 12 tone inclusiv 

33,42 34,96 
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9. Tractoare înmatriculate 20,05 20,97 II. Vehicule înregistrate 

II. Vehicule înregistrate 

Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3 lei/200 cm3 

      Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 
cm3 

4 4 

      Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 
cm3 

6 6 

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 70 lei/an 70 lei/an 

 
 

 
 

Art. 470  alin. (5) 

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

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 
nu mai mică de 13 tone 

0 150,45 

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

150,46 418,53 

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

418,53 588,07 

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

588,07 1331,91 

 5 Masa de cel puţin 18 tone 588,07 1331,91 

II 3 axe 

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

150,45 262,77 

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

262,77 539,33 

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

539,33 700,39 
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 4 
Masa de cel puţin 21 tone, dar 

nu mai mică de 23 tone 
700,39 1079,73 

 5 
Masa de cel puţin 23 tone, dar 

nu mai mică de 25 tone 
1079,73 1677,34 

 6 
Masa de cel puţin 25 tone, dar 

nu mai mică de 26 tone 
1079,73 1677,34 

 7 Masa de cel puţin 26 tone 1079,73 1677,34 

III 4 axe 

 1 
Masa de cel puţin 23 tone, dar 

nu mai mică de 25 tone 
700,39 709,93 

 2 
Masa de cel puţin 25 tone, dar 

nu mai mică de 27 tone 
709,93 1108,34 

 3 
Masa de cel puţin 27 tone, dar 

nu mai mică de 29 tone 
1108,34 1759,98 

 4 
Masa de cel puţin 29 tone, dar 

nu mai mică de 31 tone 
1759,98 2610,84 

 5 
Masa de cel puţin 31 tone, dar 

nu mai mică de 32 tone 
1759,98 2610,84 

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1759,98 2610,84 

Art. 470 alin. (6) 
Pentru combinaţii de autovehicule, autovehicule articulate sau trenuri rutiere, de transport de marfă cu 

masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

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 
nu mai mică de 14 tone 

0 0 

 2 
Masa de cel puţin 14 tone, dar 
nu mai mică de 16 tone 

0 0 

 3 
Masa de cel puţin 16 tone, dar 
nu mai mică de 18 tone 

0 67,81 

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

67,81 155,75 
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 5 
Masa de cel puţin 20 tone, dar 

nu mai mică de 22 tone 
155,75 364,49 

 6 
Masa de cel puţin 22 tone, dar 

nu mai mică de 23 tone 
364,49 471,51 

 7 
Masa de cel puţin 23 tone, dar 

nu mai mică de 25 tone 
471,51 850,85 

 8 
Masa de cel puţin 25 tone, dar 

nu mai mică de 28 tone 
850,85 1491,90 

 9 Masa de cel puţin 28 tone 850,85 1491,90 

II 2+2 axe 

 1 
Masa de cel puţin 23 tone, dar 

nu mai mică de 25 tone 
146,22 340,12 

 2 
Masa de cel puţin 25 tone, dar 

nu mai mică de 26 tone 
340,12 559,46 

 3 
Masa de cel puţin 26 tone, dar 

nu mai mică de 28 tone 
559,46 821,18 

 4 
Masa de cel puţin 28 tone, dar 

nu mai mică de 29 tone 
821.18 991,78 

 5 
Masa de cel puţin 29 tone, dar 

nu mai mică de 31 tone 
991,78 1628,60 

 6 
Masa de cel puţin 31 tone, dar 

nu mai mică de 33 tone 
1628,60 2260,12 

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

2260,12 3432,03 

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

2260,12 3432,03 

 9 Masa de cel puţin 38 tone 2260,12 3432,03 

III 2+3 axe 

 1 
Masa de cel puţin 36 tone, dar 

nu mai mică de 38 tone 
1799,19 2503,82 

 2 
Masa de cel puţin 38 tone, dar 

nu mai mică de 40 tone 
2503,82 3402,36 

 3 Masa de cel puţin 40 tone 2503,82 3402,36 

IV 3+2 axe 

 1 
Masa de cel puţin 36 tone, dar 

nu mai mică de 38 tone 
1589,39 2207,13 

 2 
Masa de cel puţin 38 tone, dar 

nu mai mică de 40 tone 
2207,13 3052,69 
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 3 
Masa de cel puţin 40 tone, dar 

nu mai mică de 44 tone 
3052,69 4516 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 3052,69 4516 

V 3+3 axe 

 1 
Masa de cel puţin 36 tone, dar 

nu mai mică de 38 tone 
903,82 1093,49 

 2 
Masa de cel puţin 38 tone, dar 

nu mai mică de 40 tone 
1093,49 1633,89 

 3 
Masa de cel puţin 40 tone, dar 

nu mai mică de 44 tone 
1633,89 2600,25 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 1633,89 2600,25 

 
 

Remorci, semiremorci sau rulote 

Art. 470 alin. (7) 

Masa totală maximă autorizată 

NIVELUL IMPOZITULUI 
PENTRU ANUL 2019 

NIVELURILE APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2020 

Impozitul, în lei Impozitul, în lei 

a. Până la 1 tonă inclusiv 10,02 10,47 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37,88 39,62 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 57,93 60,60 

d. Peste 5 tone 71,31 74,59 

 

Mijloace de transport pe apă 
Art. 470 alin. (8) 

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

21,27 22,24 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56,72 59,32 

3. Bărci cu motor 212,73 222,51 

4. Nave de sport şi agrement*) 964 964 

5. Scutere de apă 212,73 222,51 

6. Remorchere şi împingătoare: X X 

a) până la 500 CP inclusiv 566,26 592,30 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 920,81 963,16 
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c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1416,17 1481,31  

d) peste 4.000 CP 2266,08 2370,31 

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din 
acesta 

184,36 192,84 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X x 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, 
inclusiv 

184,36 192,84 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi 
până la 3.000 tone, inclusiv 

283,64 296,68  

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 496,37 519,20 

 
-  

- CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 

Art. 474 alin. 

(1) 

Taxa pentru eliberarea 

certificatului de urbanism, 
în mediu urban 

NIVELUL IMPOZITULUI PENTRU 

ANUL 2019 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 

FISCAL 2020 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul 

de urbanism 
Taxa, în lei Taxa, în lei 

a) Până la 150 m2, inclusiv 6 6 

b) Între 151 şi 250 m2, inclusiv 7 7 

c) Între 251 şi 500 m2, inclusiv 9 9 

d) Între 501 şi 750 m2, inclusiv 11 11 

e) Între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 13 13 

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

care depăşeşte 1.000 m2 

14,83+ 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 

care depăşeşte 1.000 m2 

Art. 474 alin 
4 

Taxa pentru avizarea 
certificatului de urbanism 

15 15 

Art. 474 
alin. (10) 

Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei de foraje sau 
excavări 

1,50 lei pentru fiecare m2 afectat 1,50 lei pentru fiecare m2 afectat 

Art. 474 
alin. (14) 

Taxa pentru autorizarea 
amplasării de chioşcuri, 
containere, tonete, cabine, 

spaţii de expunere, corpuri 
şi panouri de afişaj, firme şi 

7 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

7 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă 
ocupată de construcţie 
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reclame situate pe căile 
şi în spaţiile publice 

Art. 474 

alin. (15) 

Taxa pentru eliberarea unei 

autorizaţii privind lucrările 
de racorduri şi branşamente 

la reţele publice de apă, 
canalizare, gaze, termice, 
energie electrică, telefonie 

şi televiziune prin cablu 

11 lei  pentru fiecare racord 11 lei  pentru fiecare racord 

Art. 474 
alin. (16) 

Taxa pentru eliberarea 
certificatului de 

nomenclatură stradală şi 
adresă 

8 8 

Art. 475 

alin. (1) 

Taxa pentru eliberarea 

autorizaţiilor sanitare de 
funcţionare 

17 17 

Art. 475 
 alin 2 

Taxa pentru eliberarea 
atestatului de producător: 

15 15 

Taxa pentru eliberarea 

carnetului de comercializare 
a produselor din sectorul 

agricol 

25 25 

Art. 475 
 alin 3 

Taxa pentru 
eliberarea/vizarea anuală a 

autorizaţiei 
privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie 

publică 
pentru persoanele a căror 

activitate se încadrează în 
grupele 561- Restaurante, 
563- Baruri şi alte activităţi 

de servire a băuturilor şi 
932- Alte activităţi 

recreative şi distractive 
potrivit CAEN 

Pentru locaţii cu suprafaţa mai 
mică de 500 mp (inclusive) 

-CAEN 5630 - baruri                              
400 

-CAEN 5610 - restaurante                      

600 
CAEN 932- Alte activităţi recreative 

şi distractive 
600 

Pentru locaţii cu suprafaţa mai 

mare de 500 mp : 
 

-CAEN 5630 - baruri                              
500 

-CAEN 5610 - restaurante                      

Pentru locaţii cu suprafaţa mai 
mică de 500 mp (inclusive) 

-CAEN 5630 - baruri                              
400 

-CAEN 5610 - restaurante                      

600 
CAEN 932- Alte activităţi recreative şi 

distractive 
600 

Pentru locaţii cu suprafaţa mai 

mare de 500 mp : 
 

-CAEN 5630 - baruri                              
500 

-CAEN 5610 - restaurante                      



 13 

1000 
CAEN 932- Alte activităţi recreative 

şi distractive 

600 
 

 

1000 
CAEN 932- Alte activităţi recreative şi 

distractive 

1000 
 

 

 
 

 
 

- CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Art. 478 alin. 

(2) 
 

 
 
 

 

Taxa pentru afişaj în scop 

de reclamă şi publicitate: 

NIVELUL IMPOZITULUI PENTRU 

ANUL 2019 

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 

2020 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 - - lei/m2 sau fracţiune de m2 - 

a) în cazul unui afişaj 

situat în locul în care 
persoana derulează o 
activitate economică 

38,89 39,00 

b) în cazul oricărui alt 
panou, afişaj sau 

structură de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate 

27,94 28,00 
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CAPITOLUL VIII - TAXE SPECIALE 

TAXE SPECIALE SERVICIUL BUGET FINANŢE CONTABILITATE 

Se aprobă cuantumul taxelor speciale pentru eliberarea, de către Serviciul Buget Finanţe Contabilitate, 

inainte de expirarea termenului legal, a următoarelor documente: 
- certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice şi juridice; 

- fişa de inmatriculare/radiere a mijloacelor de transport auto, pentru persoane fizice şi juridice; 
- adeverinţă radiere ipotecă; 

- adeverinţă privind achitarea obligaţiilor contractuale pentru imobilele cumpărate cu plata în rate; 
- adeverinţă privind plata chiriei pentru teren. 

Taxele se stabilesc astfel: 

A. Pentru persoane fizice: 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire document 
Cuantumul 
taxei pentru 

anul 2019 

Cuantumul 
taxei pentru 

anul 2020 

1 
Certificatul de atestare fiscală, dacă se solicită 
eliberarea in aceeaşi zi 

10 10 

2 
Fişa inmatriculare/radiere auto, dacă se solicită 
eliberarea in aceeaşi zi 

10 10 

3 
Adeverinţă radiere ipotecă dacă se solicită 

eliberarea în termen de 3 zile lucrătoare* 

10 10 

4 
Adeverinţă privind achitarea obligaţiilor 
contractuale pentru imobilele cumpărate cu plata 

in rate, dacă se solicită eliberarea in termen de 3 
zile lucrătoare* 

15 15 

5 
Adeverinţă privind plata chiriei pentru teren dacă 
se solicită eliberarea in termen de 3 zile 
lucrătoare* 

15 15 

*Termenul de 3 zile lucrătoare incepe să curgă, incepand cu prima zi lucrătoare, ulterioară depunerii cererii. 

 

 

B.  Pentru persoane juridice: 
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Nr. 

Crt. 
Denumire document 

Cuantumul 

taxei pentru 

anul 2019 

Cuantumul 

taxei pentru 

anul 2020 

1 
Certificatul de atestare fiscală, dacă se solicită 

eliberarea in aceeaşi zi 
15 15 

2 
Fişa inmatriculare/radiere auto, dacă se solicită 

eliberarea in 3 zile lucrătoare* 
15 15 

3 
Fişa inmatriculare/radiere auto, dacă se solicită 
eliberarea in aceeaşi zi 

20 20 

 *Termenul de 3 zile lucrătoare incepe să curgă, incepand cu prima zi lucrătoare, ulterioară depunerii cererii. 

TAXA SPECIALĂ DE INREGISTRARE A CONTRACTELOR DE ARENDĂ 

 NIVELUL STABILIT PENTRU ANUL 2019 

lei/ha 

NIVELUL STABILIT PENTRU 
ANUL 2020 

lei/ha 

Taxa speciala de inregistrare a 

contractelor de arenda 
12 lei/ha 15 lei/ha 

 
 

TAXĂ SPECIALĂ DE COPIERE 

Nr. 

Crt. 

Denumire taxă Cuantumul taxei pentru 

anul 2019 

Cuantumul taxei pentru 

anul 2020 

1 Taxa specială de identificare in arhivă a 

documentelor, copiere şi vizare pentru 
conformitate cu originalul, inclusiv pentru 

copierea documentelor reprezentând informaţii 
de interes public - Legea 544/2001, furnizate 
la cerere: 

-format A4 
-format A3 

Taxă comunicare date  suport informatic 

lei/pagină 

 
 

 
 
 

2,00 
4,00 

0 

lei/pagină 

 
 

 
 
 

2,00 
4,00 

200 lei/comunicare 
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-lei- 
 

 
 
 

TAXA PENTRU EFECTUAREA DE MASURATORI TOPOGRAFICE SI PLANURI PARCELARE DE CATRE SERVICIUL 

URBANISM A.T. 

Taxe pentru efectuarea de măsurători topografice şi planuri parcelare 

 NIVELUL PENTRU 2019 NIVELUL PENTRU 2020 

Extras plan parcelar în extravilan 36 lei/ha sau fracţiune 

de ha 
36 lei/ha sau fracţiune de ha 

Măsurători verificare amplasament 60 lei/ha sau fracţiune 

de ha 
60 lei/ha sau fracţiune de ha 

Identificări în teren 60 lei/ha sau fracţiune 

de ha 
60 lei/ha sau fracţiune de ha 

Trasări amplasamente 60 lei/punct 60 lei/punct 
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TAXE SPECIALE A SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR  

LOCAL PENTRU EVIDENTA  PERSOANEI 

 Se datorează taxe speciale pentru emiterea de către Serviciul de Evidenţă a Persoanelor a următoarelor documente şi 

prestarea unor servicii: 
 -  taxă informare; 

- comunicare date cu caracter personal pentru care se percepe taxa de informaţie (persoane fizice, persoane 
juridice, cabinete de avocatură); 

- emiterea cărţii de identitate provizorie; 
- stabilirea vizei de reşedinţă; 
 

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                           -lei- 

Nr. 
crt. 

Denumire document/serviciu prestat Cuantumul 
taxei pentru 

anul 2019 

Cuantumul 
taxei pentru 

anul 2020 

Termen de 
eliberare 

1 Taxă informare 1 1  

2 comunicare date cu caracter personal 
pentru care se percepe taxa de  
informaţie (persoane fizice, persoane 

juridice, cabinete de avocatură) 

30 30 3 zile 
lucrătoare 

3 emiterea cărţii de identitate  50 50 3 zile 

lucrătoare 

4 emiterea cărţii de identitate provizorie 25 25 24 ore 

5 stabilirea vizei de reşedinţă 20 20   4 ore 

 
 

TAXE SPECIALE STAREA CIVILĂ 

 

 NIVELUL STABILIT PENTRU ANUL 
2019 

lei 

NIVELURILE STABILITE 
PENTRU ANUL 2020 

lei 

Taxă pentru oficierea căsătoriei 

în zilele nelucrătoare 
50 50 
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Taxă pentru oficierea căsătoriei 

în afara instituţiei 
150 150 

Eliberare certificatul de stare 
civilă din arhiva Serviciul Stare 

Civilă, începând cu eliberarea 
celui de al treilea certificat. 

50  50 

 

Se aprobă cuantumul taxelor speciale pentru emiterea, de către Serviciul Urbanism, in termen de 5 zile 
lucrătoare a următoarelor documente: 

- certificate de urbanism; 

- autorizaţii de construire pentru taxe de autorizare pană la 1.000 lei; 
- autorizaţii de construire pentru taxe de autorizare peste 1.000 lei. 

2. Taxele se stabilesc astfel: 

Nr. 

Crt. 
Denumire document 

Cuantumul 
taxei pentru 

anul 2019 

Cuantumul 
taxei pentru 

anul 2020 

1 
certificate de urbanism 200                 200 

2 
autorizaţii de construire pentru taxe de 

autorizare pană la 1.000 lei 

400 400 

3 
autorizaţii de construire pentru taxe de 

autorizare peste 1.000 lei 

400 + 10% din 
valoarea taxei de 

autorizare 

400 + 10% din 
valoarea taxei de 

autorizare 

4  Eliberarea adeverinţelor în termen de trei zile 
lucrătoare 

20  20 

5  Eliberarea adeverinţelor în termen de 3-30 zile 10 10 

6  Eliberarea adeverinţelor în termen de trei zile 20   20 
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lucrătoare 

7 Eliberarea adeverinţelor în termen de 3-30 zile 10 10 

In situaţia depunerii unei documentaţii incomplete, aceasta se va restitui solicitantului in termen de 5 zile de la 

data inregistrării in vederea completării acesteia (potrivit prevederilor Legii nr.50/1991 republicată). 
Fac excepţie solicitările de emitere a certificatelor de urbanism pentru care este obligatorie intocmirea avizului 

prealabil de oportunitate şi aprobarea lui de către Consiliul Local al oraşului Lipova. 
Notă: 

Taxele speciale se datorează de către contribuabilii, persoane fizice şi juridice, care solicită eliberarea inainte de 
termenul legal, a documentelor solicitate. 

Taxele speciale se achită anticipat eliberării documentelor/prestării serviciilor, iar odată cu depunerea cererii se 

va face dovada achitării taxei. 
Veniturile realizate vor fi utilizate de către serviciile din cadrul primăriei pentru dotări (tehnică de calcul, birotică, 

investiţii, reparaţii, etc.), precum şi  plata cursurilor de perfecţionare funcţionari, orice alte cheltuieli aferente acestor 
cursuri. 

 

 

 

TAXE SPECIALE 

Pentru serviciile  prestate  de  către   Direcţia  Infrastructură (intreţinere si  reparaţii ), zone  verzi 

 

Nr. 

Crt. 
Denumire  

Cuantumul 
taxei pentru 

anul 2019 

Cuantumul 
taxei pentru 

anul 2020 

1 
Muncitori  necalificaţi 6 lei/oră 6 lei/oră 

2 Intreţinere străzi (măturat) 2 lei/100 m.p. 2 lei/100 m.p. 

3 Cosit  masă verde 1 leu/m.p. 1 leu/m.p. 

4 
Diverse  lucrări  de reparaţii sau lucrări  
necuprinse in normative: 
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- uşoare 

- medii 
- grele   

 

6 lei/oră 

7 lei/oră 

8 lei/oră 

6 lei/oră 

7 lei/oră 

8 lei/oră 

5 Curăţat  rigole 2 lei/m.p. 2 lei/m.p. 

6 Tuns manual gard  viu 6 lei/m.p. 6 lei/m.p. 

7 Intreţinere spaţii verzi(floricol, cimitire 

alei) 
6 lei/oră 6 lei/oră 

8 
Curăţat pomi şi tăieri cu drujba  din 
parcuri, alei şi străzi 

25 lei/oră 25 lei/oră 

9 
Incărcat  manual  cu  lopata  (pămant, 

moloz, reziduri menajere, lemne de foc, 
crengi, etc 

25 lei/oră 25 lei/oră 

10 
Manipulare  cadavre 

100 lei/oră 100 lei/oră 

11 
Transportat cu tractorul cu remorcă  de 
5 tone 

60 lei/oră 60 lei/oră 

12 
Lucrări  executate cu  buldoexcavator 

160 lei/oră 160 lei/oră 

13 
Lucrări  executate cu Autoscara 

100 lei/oră 100 lei/oră 
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CAPITOLUL IX -ALTE TAXE LOCALE 

Denumire taxă specială NIVELURILE STABILITE PENTRU 
ANUL 2019 

lei 

NIVELURILE STABILITE PENTRU 
ANUL 2020 

lei 

 Taxe zilnice pentru utilizarea temporară a 
locurilor publice şi pentru vizitarea muzeelor, 

caselor memoriale, monumentelor istorice de 
arhitectură şi arheologie 

-ptr. Vânzarea de produse şi 
prestării servicii diverse agenţi 

permanenţi        1,00 Leu/mp/zi  

-vânzare produse şi prestării 
servicii ocazional 1,00 leu/mp/zi  

-depozitarea de diverse 
materiale sau produse       

1,00lei/mp/zi   

 -ptr. Amplasarea panourilor fixe 

sau mobile,ancorate  1 lei/buc/zi 

-săpături pe domeniul public 

1,00 lei/ml/  

-ptr. Vânzarea de produse şi 
prestării servicii diverse agenţi 

permanenţi        1,00 lei/mp/zi  

-vânzare produse şi prestării 

servicii ocazional 1,00 lei/mp/zi  

-depozitarea de diverse 
materiale sau produse       1,00  

lei/mp/zi   

 -ptr. Amplasarea panourilor fixe 
sau mobile,ancorate  1 lei/buc/zi 

-săpături pe domeniul public 
1,00 lei/ml/  

                                                             

 

 

 Tarife conform anexei 1 la Hotărîrea Consiliului Local Lipova nr. 80 din 21.06.2018  privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Pieţei Agroalimentare Lipova: 

 

 
 

 

 
STRUCTURA DE PIAȚĂ 

 

PRODUCATOR 

INDIVIDUAL 
 

lei 

IF,AF, SC ȘI ALTE 

PERSOANE 
AUTORIZATE 

lei 
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HALA AGROALIMENTARA   

TAXA ZILNICĂ/ MASĂ 10 10 

TAXĂ REZERVARE LUNARĂ/ MASĂ 50 100 

TAXA  ZILNICĂ ½ MASĂ 5 5 

TAXĂ PLATOU /MP 5 5 

TAXĂ CÂNTAR / zi 5 5 

TAXĂ MAGAZIE /zi   

TAXĂ ZILNICĂ MASĂ METALICĂ 5 5 

TAXA REZERVARE LUNARĂ 
CUȘETĂ LACTATE 

/PRODUCĂTOR/SPAȚIU 

30 30 

TAXĂ ZILNICĂ CUȘETĂ LACTATE / 
PRODUCĂTOR/ SPAȚIU 

5 5 

HALA BAZAR   

TAXĂ  ZILNICĂ/ MASĂ           - 10 

TAXĂ REZERVARE LUNARĂ/ MASĂ           - 50 

TAXĂ MAGAZIE / zi           - 1 

PLATOU NEACOPERIT I FLORI    

TAXĂ REZERVARE LUNARĂ MP 20 20 

TAXĂ ZILNICĂ MP 5 5 

PLATOU NEACOPERIT II OBOR 
(PEPENI, CAROFI,VARZĂ) 

  

TAXĂ REZERVARE LUNARĂ /MASĂ 
METALICĂ 

20 20 

TAXĂ ZILNICĂ MASĂ METALICĂ 5 5 

TAXĂ REZERVARE LUNARĂ / MP  
SUPRAF. PLATOU NEACOPERIT II 

OBOR 

20 20 

TAXĂ ZILNICĂ /MP SUPRAFAȚĂ  
PLATOU NEACOPERIT 

5 5 

TAXA PENTRU VANZARI DIN 
MASINI MICI SI CARUTE /ZI 

 

12 12 

TAXA PENTRU VANZARI DIN 27 27 



 23 

MASINI MARI SI TRACTOARE / ZI  

 

PIAȚĂ VOLANTĂ   

TAXĂ REZERVARE LUNARĂ /MP 

SUPRAFAȚĂ 

50 50 

TAXĂ PENTRU VÂNZĂRI DIN 

MAȘINI MICI ȘI MARI /ZI 

20 20 

TÂRGURI   

TAXĂ LOC/SPAȚIU/ML/TÂRG  

 

50 50 

TAXĂ LOC/SPAȚIU/1/2 ML/TÂRG 25 25 

TAXĂ WC PUBLIC –Hala 

Agroalimentară 

1 1 

PIAȚA DE CEREALE   

TAXĂ PENTRU SAC CEREALE 1 1 

TAXĂ PENTRU VÂNZĂRI DIN 
MAȘINI MICI ȘI CĂRUȚE /ZI 

 

15 15 

TAXĂ PENTRU VÂNZĂRI DIN 
MAȘINI MARI ȘI TRACTOARE / ZI  

 

27 27 

 

 

TAXA SPECIALĂ 

PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ  HCL nr. 21/26.02.2004 

 NIVELURI STABILITE PENTRU ANUL 2019 

lei 

NIVELURI STABILITE PENTRU 

ANUL 2020 

lei 

Persoane fizice 20 lei/an/locuinta 20 lei/an/locuinta 



 24 

Persoane juridice Cat.A-B de pericol de incendiu    528 lei/an 

Cat. C de pericol de incendiu     396 lei/an 

Cat. D de pericol de incendiu     342 lei/an 

Cat.E1 de pericol de incendiu     104 lei/an 

Cat.E2 de pericol de incendiu       52 lei/an 

528 lei/an 

396 lei/an 

342 lei/an 

104 lei/an 

  52 lei/an 

 

 

TAXE PRIVIND DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE 

HCL nr. 99/17.06.2015 

 NIVELURI STABILITE PENTRU ANUL 2019 

lei 

NIVELURI STABILITE PENTRU 

ANUL 2020 

lei 

Eliberare autorizaţie de 
funcţionare pentru 

activităţi de comerţ cu 
amănuntul şi prestări 

servicii 

150 150 

Eliberare autorizaţie de 
funcţionare pentru 

activităţi de comerţ cu 
ridicata, comerţ de en-gros 

cash and carry 

200 200 

Vizarea anuală a 

autorizaţie de funcţionare 

pentru activităţi de comerţ 
cu amănuntul şi prestări 
servicii 

50 50 

Vizarea anuală a 75 75 
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autorizaţie de funcţionare 

pentru activităţi de comerţ 
cu ridicata, comerţ de en-
gros cash and carry 

Eliberare aviz orar 

funcţionare 
20 20 

Vizarea anuală a orarului  

funcţionare 
10 10 

FORMULARE   

Acord pentru desfăşurarea 

activităţilor comerciale în 

zone publice 

3  3 

Formular Autorizaţie de 

funcţionare/autorizaţie 

pentru alimentaţie publică 

3  3 

Cerere pentru eliberarea 

Autorizaţiei de 

funcţionare/pentru ocuparea 

domeniului public 

1  1 

Cerere pentru eliberarea 

Avizului pentru orarul de 

funcţionare/eliberarea 

autorizaţiei de alimentaţie 

publică 

1  1 

Formular Aviz pentru 

Orarul de funcţionare 

3  3 

 

 

TARIFE TAXA SPECIALĂ 



 26 

DE SALUBRITATE  HCL nr. 165/22 .11.2018 

 NIVELURI STABILITE PENTRU ANUL 2019 

lei 

NIVELURI STABILITE PENTRU 

ANUL 2020 

lei 

Persoane fizice 21 lei/lună 21 lei/lună/persoană 

Persoane juridice 700 lei/tonă 700 lei/tonă 

 
 

Până la desemnarea operatorului de salubrizare menajeră se instituie taxa specială de salubritate pentru 
persoanele fizice şi juridice după cum urmează: 

a. Pentru persoane fizice având în vedere numărul de persoane care locuiesc efectiv  la adresa respectivă 

(locatari stabili, chiriaşi, flotanţi); 
b. Pentru persoane juridice având în vedere cantitatea deşeurilor colectate în tone.  
Stabilirea, încasarea şi urmărirea taxei speciale de salubrizare se realizează în condiţii similare cu prevederile 

HCL nr. 66 din 12.05.2016 privind institurea taxei speciale de salubritate pentru utilizatorii serviciului care nu au 
încheiat contract de prestare a serviciului cu operatorul de salubrizare menajeră, cu  excepţia art. 4 – art. 7 din 
Rgulament.  

 

TAXA SPECIALĂ 

DE SALUBRITATE   

 NIVELURI STABILITE PENTRU ANUL 2019 

lei 

NIVELURI STABILITE PENTRU 

ANUL 2020 

lei 

Persoane fizice 0 lei/lună 15 lei/lună/persoană 

Persoane juridice 0  700 lei/tonă 
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TAXA SPECIALĂ 

PENTRU ACCES UTILAJE ŞI VEHICULE DESTINATE TRANSPORTULUI DE MĂRFURI CU MASA MAXIMĂ 
AUTORIZATĂ MAI MARE DE 3,5 TONE   HCL nr. 127/30.06.2005 

Masă maximă autorizată NIVELURI STABILITE PENTRU ANUL 2019 

lei 

NIVELURI STABILITE PENTRU 

ANUL 2020 

lei 

 ZONA ZONA 

B C şi D B C şi D 

Între 3,5 – 7,5 tone,  
inclusiv 

100 lei/lună sau 10 lei/zi 0 100 lei/lună 
sau 10 lei/zi 

0 

Între 7,5 – 12 tone,  

inclusiv 
Nu au acces 150 lei/lună sau 50 lei/zi Nu au acces 150 lei/lună 

sau 50 lei/zi 

Între 12 – 16 tone,  

inclusiv 
Nu au acces 200 lei/lună sau 50 lei/zi Nu au acces 200 lei/lună 

sau 50 lei/zi 

Peste  16,5 – 22 tone,  

inclusiv 
Nu au acces 250 lei/lună sau 50 lei/zi Nu au acces 250 lei/lună 

sau 50 lei/zi 

Peste  22 tone Nu au acces 500 lei/lună sau 100 lei/zi Nu au acces 500 lei/lună 

sau 100 
lei/zi 
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Notă: Mijloacele de transport mărfuri cu masa maximă autorizată peste 3,5 tone, nu au acces în zona A. 
 

TAXA SPECIALĂ 

PRIVIND REGLEMENTAREA TRANSPORTULUI ÎN REGIM DE TAXI  HCL nr. 88/25.07.2008 

 NIVELURI STABILITE PENTRU ANUL 2019 

lei 

NIVELURI STABILITE PENTRU 

ANUL 2020 

lei 

Taxă eliberare şi vizare 

anuală a autorizaţie, 
pentru transport de 

persoane în regim de taxi  

100 100 

Taxă eliberare autorizaţie 

şi vizare anuală a, pentru 
transport de bunuri în 
regim de taxi  

150 150 

 Taxă eliberare şi vizare 

anuală a autorizaţie de 
dispecerat, pentru 

transport  în regim de taxi 

200 200 

Taxă aplicare viză de 
securitate pe ecusoane 

50 50 

Taxă pentru utilizare staţie 

taxi 
12 lei/lună/autovehicul taxi 12 lei/lună/autovehicul taxi 
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TAXA SPECIALĂ 

PENTRU ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA ACTIVITĂŢII DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL 

  HCL nr. 41/28.02.2011, HCL 83/30.04.2012 

Taxă eliberare şi vizare 

anuală a autorizaţie pentru 
transport public de mărfuri 

in regim contractual 

150 150 

Taxă eliberare şi vizare 
anuală a copiei conforme 

150 150 

Taxă eliberare duplicat 150 150 

Eliberarea licenţei de 
traseu în vederea efectuării 

de transport public de 
persoane prin curse 

regulate/regulate speciale 

150 lei/an 150 lei/an 

Eliberarea unui duplicat 

licienţă de traseu  
100 lei/an 100 lei/an 

Înlocuirea licienţei de 

traseu 
100 lei/an 100 lei/an 

 
 

Art. 486 

alin. (4) 

Taxă divorţ 500 600 

 
 

Art. 486 

alin. (5) 

Taxa pentru eliberarea de 

copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe 

28 28 
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alte asemenea planuri, 
deţinute de consiliile locale 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

CAPITOLUL XIII – SANCŢIUNI 

 

 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

 

Art. 493 alin. 
(3) 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 74,17  lei la 295,62 lei, 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit.   b) cu amendă de la 295,62  lei la 737,47 de lei 

Art. 493 alin. 

(4) 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după 
caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole  constituie contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă de la 344,36 lei la 1672,04  lei. 

Art. 493 alin. 
41 

Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în 
termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 529,79 lei  la 2648,99 lei. 

 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
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                            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                     p. SECRETAR GENERAL, 

                               Dorin Ciprian TAMAȘ                                        Tavița POPESCU 
 

Art. 493 alin. 

(5) 

(5) cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se 

majorează cu 300%, respectiv: 

- Contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 296,68  lei la 1130,48 
lei, iar cele de la lit. b) cu amenda de la 1182,48 lei la 2949,88 lei. 

- Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după 
caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole  constituie contravenţie şi se sancţionează 

cu amendă de la 1377,44  lei la 6688,16  lei. 

- Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în 
termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 2119,16  lei  la 10595,96  lei. 

 


