
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ALBA 
MUNICIPIUL AIUD 
CONSILIUL LOCAL 
  
 

HOTĂRÂREA  NR.143 
din data: 28.06.2007 

privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale  
pentru anul fiscal 2008, în  Municipiul Aiud 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD, 

 Având în vedere:  
- Raportul  Serviciului Economic a Primăriei Municipiului Aiud prin care se 

propune nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2008 în Municipiul 
Aiud; 

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. I  din cadrul Consiliului Local 
al Municipiului Aiud; 

- Nomenclatura stradală aprobată prin H.C.L. nr.265/2005, precum şi Planul 
urbanistic general aprobat prin H.C.L. nr. 198/1999,  

În temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare,  O.G.nr.92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 44/2004, modificată şi completată, 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, republicată; 

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (4) lit. c) şi art.45 alin. (2) lit. c) din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia  publică locală, republicată,  

 
H O T Ă R E Ş T E: 

 
Art.1 Aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul  fiscal 2008, după cum 

urmează:    
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi 

taxele locale pentru anul 2008, cuprinse în  Anexele nr.1A,1B,1C,1D ; 
b) cota prevăzută la art. 251 din Legea nr.571/2003 pentru calculul impozitului pe 

clădiri este de 0,1% în cazul persoanelor fizice; 
c) în cazul persoanelor juridice impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei 

de impozitare de 1%; 
d) în cazul unei clădiri care a fost dobândită înainte de 1 ianuarie 2005 şi care după 

aceasta data nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri este de 6% şi se aplică la 
valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluări, înregistrată în contabilitatea 
persoanelor juridice.  

Art.2  Bonificaţia pentru plata cu anticipaţie a impozitelor locale va fi: 
a) în cazul impozitului pe clădiri la persoane fizice  de 10 %; 
b) în cazul impozitului pe teren intravilan la persoane fizice de 10 %. 

    Art.3  Cota ce se va aplica la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, pentru 
stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate este de 3%. 

Art.4  Cota pentru calculul taxei hoteliere este de 0,5% .                                 
Art.5 Pentru determinarea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei 

pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice pentru anul 2008, se 
menţine delimitarea zonelor stabilită prin H.C.L. nr.265/2005. 
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Art.6 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv 
hotărârile Consiliului Local al Municipiului Aiud, prin care s-au stabilit impozite şi taxe 
locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 2 . 

Art.7  Alte taxe locale sunt cele prevăzute în  anexa nr.3, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.8  Anexele nr. 1A,1B,1C şi 1D fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.9 Persoanele fizice care au în familie o persoană cu handicap grav sau   
încadrată în gradul I de invaliditate şi care sunt proprietari pe imobil, beneficiază de scutire 
la plata impozitului pe clădire şi teren pe anul 2008, pentru locuinţa de domiciliu a 
persoanei cu handicap. 
 Art.10 Impozitele şi taxele locale pentru beneficiarii „Parcului Industrial Aiud – Alba 
SA” se vor stabili la valoarea minimă prevăzută de lege . 

  Art.11. Se anulează creanţele fiscale datorate bugetului local de către persoane 
fizice, aflate în sold la 31 decembrie 2007,  mai mici de 10 lei RON. 

Aducerea la cunoştinţa publică a prezentei hotărâri se face prin afişare la sediul 
Primăriei Municipiului Aiud şi pe pagina oficială de web a Primăriei Municipiului Aiud. 
  

 
Prezenta hotărâre se comunica : 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Alba; 
- Primarului municipiului Aiud; 
- Serviciului  Economic; 
- Serviciului Tehnic - Investiţii ; 
- Compartimentului Urbanism; 
- Serviciului Administraţie Publica Locală, Juridic; 
- Compartimentului Strategii de  Informatizare; 
- Serviciului Social; 
- Administraţiei Pieţii; 
- Instituţiilor publice subordonate Consiliului Local.  

 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează,  
Consilier VASILE VULTUR    Secretar  

     ECATERINA BÎRLOGEANU 
 

 
 
 

       

 



 
ANEXA  NR 1A 

VALORILE IMPOZABILE 
pe metru de suprafaţa construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii aparţinând persoanelor fizice, stabilite în funcţie de rangul 

municipiului şi zona in care se afla clădirea, pe anul  2008 
 

Valoarea impozabila (lei/m2) 
Cu instalaţii de apa, canalizare, electrice 

Încălzire (condiţii cumulative) 
Fără instalaţii de apa, canalizare, electrice 

încălzire 

 
Felul clădirilor şi a altor construcţii 

impozabile 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D 

CLADIRI 
a) cu pereţi sau cadre din beton armat, 

pereţi din cărămidă arsă, piatră 
naturală sau alte materiale 

 

a.1) care sunt structurate in blocuri cu 
mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente 

        

Nivel  2008          -lei RON 1539 1472 1405 1338 913 873 834 794 
a.2) care nu sunt structurate in blocuri 

cu mai mult de 3 niveluri si 8 
apartamente 

        

Nivel  2008      -lei RON 1606 1539 1472 1405 953 913 873 834 
b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, 

vălătuci, paiantă şi alte materiale 
asemănătoare 

        

Nivel  2008       -lei RON 437 419 400 382 274 262 251 239 
Construcţii anexe situate in afara 

corpului principal al clădirii 
a) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, 

beton sau din alte materiale 
asemănătoare 

        

Nivel  2008      -lei RON 274 262 251 239 245 235 224 214 
b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, 

paiantă , vălătuci etc. 
        

Nivel  2008        -lei RON 163 156 150 143 108 104 99 95 
*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru cladirile proprietate publica³³sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale,            ³ 

³concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz,    ³³persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina  ³ 

³fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare ³³sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri. 

 
Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează,  
Consilier VASILE VULTUR    Secretar ECATERINA BÎRLOGEANU 
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ANEXA NR 1B 
 

   
SITUATIA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PE ANUL 2007 

 
Art. 258 alin.(4) 
Nr. 
Crt. 

Denumirea impozitului sau a taxei NIVEL 2008 
LEI RON/HA 

 
 
 
 

5401 
3768 
2385 
1261 

1. Impozitul pe teren – l pentru terenurile având 
destinaţia de terenuri cu construcţii, amplasate in 
intravilanul municipiului (inclusiv terenurile aflate in 
proprietate de stat) in zona:     
                                                                               A 
                                                                               B 
                                                                               C 
                                                                               D 

Impozitul pe teren –   impozitul pe terenurile 
amplasate în intravilan - orice alta categorie de 
folosinţă decât cea    de terenuri cu construcţii 

 

1. Arabil, situat in zona                                           A 80 
                                                                               B 60 
                                                                               C 52 
                                                                               D 44 
2. Păşuni, situate în zona                                       A 60 
                                                                               B 52 
                                                                               C 44 
                                                                               D 36 
3. Fâneţe, situate în zona                                       A 60 
                                                                               B 52 
                                                                               C 44 
                                                                               D 36 
4. Vii, situate în zona                                              A 132 
                                                                               B 100 
                                                                               C 80 
                                                                               D 52 
5. Livezi, situate în zona                                         A 152 
                                                                               B 132 
                                                                               C 100 
                                                                               D 80 
6. Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră 
situate în zona                                                        A 

 
80 

                                                                               B 60 
                                                                               C 52 
                                                                               D 44 
7.Terenuri cu ape, situate în zona                          A 44 
                                                                               B 36 
                                                                               C 24 

2. 

                                                                               D                                                                           - 
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 Taxa asupra mijloacelor de transport  lei/an/500 
cm3 sau fracţiune –pentru tipul 

 
 
 
 
 

An 2008 
II. Taxa asupra mijloacelor de transport – lei/an 
– pentru remorci, semiremorci si rulote cu 
capacitatea: a) pana la 1 tona inclusiv 

 
 

7 

 
 
4. 

                     b) intre 1-3 tone 24 
                     c) intre 3-5 tone 37 
                     d) peste 5 tone 46 
III. Taxe asupra mijloacelor de transport – lei/an 
– pentru mijloacele de transport pe apa pt. tipul: 

 

                     a) şalupe 376 
                     b) bărci fără motor 15 

 

                     c) bărci cu motor 150 
 
    
 
 
Impozitul pe mijloacele de transport 
 
 
 
Tipuri de autovehicule 

 
Suma in lei , pentru 
fiecare grupa de 200 

cmc sau fractiune 
din aceasta 

 
AN 2008 

 
1.Motorete,scutere, motociclete si autoturisme cu 
capacitatea cilindrica de pana la 1600 cmc inclusiv 

 
7 

2. Autoturisme cu capacitatea   cilindrica intre 1601 
cmc si        2000 cmc inclusiv                    

 
15 

3. Autoturisme cu capacitatea                      
cilindrica intre 2001 cmc si                                                 
2600 cmc                             

 
30 

4. Autoturisme cu capacitatea                         
cilindrica intre 2601 cmc si                                                
3000 cmc                             

 
60 

5. Autoturisme cu capacitatea                         
cilindrica peste 3001 cmc            

 
120 

6 Autobuze, autocare, microbuze      20 
7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata 
de pana la 12 tone inclusiv, precum si autoturismele de 
teren din productie interna       

 
25 

8. Tractoare înmatriculate           15 
 
Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează,  
Consilier VASILE VULTUR    Secretar  

     ECATERINA BÎRLOGEANU 
 

 



Anexa  1C 
       IMPOZITUL  PE TERENUL SITUAT IN EXTRAVILAN   2008 

Zona 
B C D 

  
Nr. 
crt. 

 
 
Categoria de folosinţă 

2008 
lei/ha 

Localitate   2008 
lei/ha 

Localitate 2008 
lei/ha 

Localitate  
 

1. Teren cu construcţii  46 Aiud 40 Aiud II 34 Măgina  
2. Arabil  78 Ciumbrud 70 Gîrbova 

de Jos 
63 Gîrboviţa 

3. Păşune  41 Sîncrai 35 Păgida 
 

29 Gîrbova 
de Sus 

4. Fâneaţă 41 Gîmbaş  35  29  
5. Vie pe rod 87 Ţifra 79  71  
5.1 Vie până la intrarea pe 

rod  
X  X  X  

6. Livadă pe rod 87  79  71  
6.1. Livadă până la intrarea 

pe rod  
X  X  X  

7. Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră  

23  18  13  

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

X  X  X  

8. Teren cu apă, altul decât 
cel cu amenajări 
piscicole 

7  4  2  

8.1. Teren cu amenajări 
piscicole 

51  44  38  

9. Drumuri şi căi ferate X  X  X  
10. Teren neproductiv    X  X  

 

Preşedinte de şedinţă,         Contrasemnează,  
Consilier VASILE VULTUR        Secretar  

         ECATERINA BÎRLOGEANU 
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ANEXA NR.1C  
A. In domeniul construcţiilor taxele se stabilesc in funcţie de valoarea acestora sau a instalaţiilor, de 
suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel: 
 

NIVELURI 
PENTRU ANUL 2008 

LEI  RON 

Art.267(1)1. Pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicita:  
           1.1 in mediul urban:  
              a) pana la 150 m2 inclusiv 4 lei 
              b) intre 151-250 m2 inclusiv 5 lei 
              c) intre 251-500 m2 inclusiv 7 lei 
              d) intre 501-750 m2 inclusiv 8 lei 
              e) intre 751-1000 m2 inclusiv 9 lei 
               f) peste 1000 m2 
 

10+0,01 leu/mp pt. fiecare mp care  
depăşeşte 1000 mp 

Art.267(4)2. Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje si excavări, necesare studiilor geotehnice, ridicărilor 
topografice, exploatărilor de cariera, balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatări 
taxa datorata pentru fiecare m2 

 
6 lei/mp 

Art.267(7)3. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, cabine, spatii de expunere, 
situate pe spatii si caile publice, precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afişaj, a 
firmelor si reclamelor taxa datorata este: 

 
6 lei/mp 

Art 267(11)4. Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri si branşamente la reţele 
publice de apa, canalizare, gaze termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu, taxa 
datorata pentru fiecare instalaţie este de: 

 
8 lei 

Art.267(12)5. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului de către primari 
ori structurile de specialitate din cadrul consiliilor 
judeţene, taxa datorata este de: 

 
11 lei 

 

Art.267(13)6. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradală şi adresa, taxa datorata este de:  
7 lei 

B. Pentru eliberarea altor autorizaţii si certificate decât cele prevăzute la lit. A, precum si pentru viza 
anuala sau trimestriala a acestora se datorează următoarele taxe: 

 

Art.268(1)1. Pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi lucrative si viza anuală a 
acestora : 

 

          a) pentru meseriaşi si cărăuşi 10 lei 
          b) pentru cazane de fabricat rachiu 18 lei 
          c) pentru liber-profesionişti 27 lei 
          d) pentru mori, prese de ulei, darace  53 lei 
          e) pentru activităţi de proiectare 57 lei 
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          f) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus 
 

57 lei 
48 lei 

 
Art.268(2)2. Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare: - 
Art.268(3)3. Pentru eliberarea de: copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri, deţinute de consiliile locale, pt. fiecare m2   sau fracţiune de plan:  

 
12 lei 

 
Art.268(4)4. Pentru eliberarea certificatului de producător 55 lei 
Art.268 din Legea nr.571/2003 modificat  de punctul 245 din Legea nr.343/2006 
(5) Comerciantii a caror activitate se desfasoara potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala – 
CAEN, aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 656/1997, cu modificarile ulterioare, in clasa 5530 – 
restaurante si 5540 baruri, datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, 
in a carui raza administrativ teritoriala se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare, o taxa 
pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, 
stabilita de catre consiliile locale in suma de pana la 3.000 lei. 
 

Taxa pentru eliberare: 
500 lei 

Taxa pentru vizare anuală: 
500 lei 

 

Art.271(2) pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afişaj, panouri sau alte asemenea mijloace  
17 lei/mp/an 

Art.271(2) pentru firmele instalate la locul exercitării activităţii, taxa se stabileşte în funcţie de 
dimensiunea acestora intre: 

 
23 lei/mp/an 

Art.275(2)lit .a in cazul videotecilor 
 

1lei/mp/zi 

Art.275(2)lit.a in cazul discotecilor 
 

2 lei /mp/zi 

Art.283(1) taxe zilnice pentru utilizarea temporara a locurilor publice  
 

- 
 

 
Vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si arheologie 
 
 
  
 
 
 
 

Muzeu 
2 lei adulţi 
1 leu elevi,studenţi 
10 lei filmat şi fotografiat 
 

 

Art.283(3) taxe pentru vehicule lente prevăzute in anexa nr. 8 pentru fiecare vehicul 30 lei/an 
Taxa Pentru autorizarea funcţionării punctelor de lucru ale societăţilor comerciale 80 lei/an 

 

Preşedinte de şedinţă,           Contrasemnează,  
Consilier VASILE VULTUR          Secretar ECATERINA BÎRLOGEANU 



ANEXA 1D 
Art. 263 alin (4),(5),(6) si art. 292 alin (3) 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

  Numarul axelor si masa                             NIVELURILE APLICABILE 

  totala maxima autorizata                            IN ANUL FISCAL 2008 

                                                     Impozitul, in lei 

                                                  ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

                                                   Vehicule cu    Vehicule cu 

                                                   sistem de      alt sistem 

                                                   suspensie      de suspensie 

                                                   pneumatica 

                                                   sau un 

                                                   echivalent 

                                                   recunoscut 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

I. Vehicule cu doua axe                                    X               X 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

   1.  Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 

       13 tone                                           100             110 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

   2.  Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de            110             218 

       14 tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

   3.  Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de            218             307 

       15 tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

   4.  Masa peste 15 tone                                307             694 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

II. Vehicule cu trei axe                                   X               X 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    1.  Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de           110             137 

        17 tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    2.  Masa peste 17 tone, dar nu mai mult de           137             281 

        19 tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    3.  Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de           281             365 

        21 tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    4.  Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de           365             563 

        23 tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    5.  Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de           563             874 

        25 tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    6.  Masa peste 25 tone                               563             874 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

III. Vehicule cu patru axe                                 X               X 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    1.  Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de           365             370 

        25 tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    2.  Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de           370             578 

        27 tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    3.  Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de           578             917 

        29 tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    4.  Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de           917           1.361 

        31 tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    5.  Masa peste 31 tone                               917           1.361 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

*ST* 

 

    (5) In cazul unei combinatii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) 

de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 tone impozitul pe mijloacele 

de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator: 

 

 

 



ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

  Numarul axelor si masa                                NIVELURILE APLICABILE 

  totala maxima autorizata                              IN ANUL FISCAL 2008 

                                                        Impozitul, in lei 

                                                       ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

                                                       Axa/axe      Axa/axe 

                                                       motoare cu   motoare 

                                                       suspensie    cu alt 

                                                       pneumatica   sistem de 

                                                       sau un       suspensie 

                                                       echivalent 

                                                       recunoscut 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 I. Vehicule cu 2+1 axe                                       X            X 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    1. Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 14             100         110 

       tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    2. Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16             110         120 

       tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    3. Masa peste 16 tone, dar nu mai mult de 18             120         130 

       tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    4. Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20             130         140 

       tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    5. Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22             140         190 

       tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    6. Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23             190         246 

       tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    7. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25             246         443 

       tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    8. Masa peste 25 tone                                    443         778 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

II.  Vehicule cu 2+2 axe                                       X           X 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    1. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25             120         177 

       tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26             177         291 

       tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    3. Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28             291         428 

       tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    4. Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29             428         517 

       tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    5. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31             517         849 

       tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    6. Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33             849        1178 

       tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    7. Masa peste 33 tone, dar nu mai mult de 36            1178        1789 

       tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    8. Masa peste 36 tone                                   1178        1789 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

III. Vehicule cu 2+3 axe                                       X           X 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38             938        1305 

       tone 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    2. Masa peste 38 tone                                   1305        1774 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 



IV.  Vehicule cu 3+2 axe                                       X           X 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone        829        1150 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone       1150        1591 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    3. Masa peste 40 tone                                   1591        2354 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

V.  Vehicule cu 3+3                                            X           X 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone        471         570 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone        570         851 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

    3. Masa peste 40 tone                                    851        1356 

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează,  
Consilier VASILE VULTUR    Secretar  

     ECATERINA BÎRLOGEANU 
 



 
Anexa nr.2 
 
 
 
Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale pe 

o perioada de 5 ani, anterior anului fiscal 2008 
 

1. Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare. 

2. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale . 
3. Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor 

proprietate de stat în alte  scopuri decât pentru agricultura sau silvicultura. 
4. Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 113/1993 privind instituirea taxei pentru 

folosirea terenurilor proprietate de stat în alte  scopuri decât pentru 
agricultură sau silvicultură. 

5.  Hotărârea Guvernului nr. 84/1999 privind indexarea nivelului taxei anuale 
folosirea terenurilor proprietate de stat în alte  scopuri decât pentru 
agricultură sau silvicultură. 

6. Legea 34/1994 privind impozitul pe terenul agricol, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

7. Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole. 
8. Ordonanţa de Urgenta a guvernului nr. 85/1997 privind impunerea 

veniturilor realizate de persoanele fizice, aprobate şi modificate prin legea 
nr. 246/1998. 

9. Hotărârea Guvernului nr. 718/1998 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a legii nr. 147/1998 privind impozitul pe 
spectacole şi formularistica corespunzătoare, precum şi a normelor privind 
tipărirea, înregistrarea, vizarea, gestionarea şi utilizarea biletelor de intrare 
şi a abonamentelor la spectacole. 

10. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru. 
11. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea  executării lucrărilor de construcţii şi 

unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, modificată şi 
completată prin legea nr. 453/2001. 

12. Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 republicata cu modificările şi 
completările ulterioare . 

13. Hotărârea Guvernului nr. 1278/2002 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/2002 privind 
impozitele şi taxele locale cu modificările şi completările ulterioare . 

14. Hotărârea Consiliului Local nr. 87/1997 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 1998. 

15. Hotărârea Consiliului Local nr. 42/1998 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 1999. 

16. Hotărârea Consiliului Local nr. 167/1999, 170/1999 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2000. 

17. Hotărârea Consiliului Local nr. 39/2000, 55/2000 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2001. 

18. Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2001 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2002. 



19. Hotărârea Consiliului Local nr. 95/2002 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2003. 

20. Hotărârea Consiliului Local nr. 152/2003 privind actualizarea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2004. 

21. Hotărârea Consiliului Local nr. 17/2004 privind delimitarea zonelor în 
intravilanul municipiului Aiud şi în intravilanul localităţilor componente şi 
aparţinătoare; 

22.Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 
22. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 privind aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a  Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 
23. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. 
24.O.G. nr.84/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003  

privind Codul fiscal; 
25. Hotărârea Consiliului Local nr .86/2004 privind stabilirea impozitelor şi         
taxelor locale pentru anul 2005; 
26. Hotărârea Consiliului Local nr 138/2004 privind actualizarea impozitelor şi    
taxelor locale pentru anul 2005; 
27. Hotărârea Consiliului Local nr1/2005 privind delimitarea zonelor in   
intravilanul  municipiului Aiud; 
28.Legea nr.494/2004, privind aprobarea O.G. nr. 83/2004 pentru modificarea 

şi completarea  Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal; 
29.H.G. nr. 783/19.05.2004, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile 

impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, 
precum şi pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual 
pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2005; 

30.H.G. nr. 797/14.07.2005, privind aprobarea nivelurilor pentru valorile 
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, 
precum şi pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual 
pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2005; 

31.LEGE nr. 343, din 17 iulie 2006,  pentru modificarea si completarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

32.HOTARARE nr. 1.514, din 25 octombrie 2006,    privind nivelurile pentru 
valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate 
acestora, precum si amenzile aplicabile î]n anul fiscal 2007; 

33 H.G. nr. 1861 in 21 decembrie 2006, pentru modificarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate 
prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004; 

 
 
Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează,  
Consilier VASILE VULTUR    Secretar  

     ECATERINA BÎRLOGEANU 
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TAXE LOCALE 2008 
PIAŢA AGROALIMENTARĂ DR. CONSTANTIN HAGEA AIUD 

 

Nr. 
crt. Denumire taxă 

Procedura   
de        

calcul 

 
Cuantum propus 

pentru 
anul 
2008 

 
1 Pentru comercializarea produselor agricole şi agroalimentare, cu excepţia 

laptelui şi a produselor lactate: 
1.1 Taxă zilnică lei/mp/zi 2 
1.2 Taxă lunară lei/mp/lună 40 

2 Pentru comercializarea laptelui şi a produselor lactate: 
2.1 Taxă zilnică lei/mp/zi 5 
2.2 Taxă lunară lei/mp/lună 100 

3 Pentru comercializarea produselor industriale, artizanale şi meşteşugăreşti: 
3.1 Taxă zilnică lei/mp/zi 2 
3.2 Taxă lunară lei/mp/lună 40 

4 Pentru comercializarea produselor industriale în sectorul de comerţ ambulant –
zona E - în zilele de joi:    

4.1 Taxă zilnică lei/mp/zi 2 
4.2 Taxă lunară pentru 1 loc de vânzare de 9 mp lei/lună 70 
4.3 Taxă trimestrială pentru 1 loc de vânzare de  

9 mp 
lei/trimestru 210 

5 Pentru comercializarea produselor industriale în sectorul de comerţ ambulant –
zona E - în zilele de luni, marţi, miercuri, vineri, sâmbătă şi duminică:    

5.1 Taxă zilnică lei/mp/zi 1,1 
6 Pentru comercializarea animalelor şi păsărilor: 

6.1 Bovine, bubaline şi cabaline peste 1an lei/buc/zi 5 
6.2 Bovine, bubaline şi cabaline până la 1 an lei/buc/zi 3 
6.3 Porci peste 6 luni lei/buc/zi 3 
6.4 Porci peste 2 luni până la 6 luni lei/buc/zi 2 
6.5 Porci până la 2 luni, ovine şi caprine lei/buc/zi 1 
6.6 Animale mici şi păsări lei/buc/zi 0,5 

7 Pentru accesul în târgul de animale cu vehicule şi autovehicule: 
7.1 Vehicule şi autovehicule cu masa totală maximă 

de până la 2 tone 
lei/zi 2 

7.2 Vehicule şi autovehicule cu masa totală maximă 
de peste 2 tone până la 5 tone 

lei/zi 4 

7.3 Autovehicule cu masa totală maximă de peste 
5 tone 

lei/zi 10 
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8 Pentru comercializarea produselor agricole din vehicule şi autovehicule: 
8.1 Autovehicule, remorci, semiremorci, rulote cu 

masa totală maximă de până la 2 tone şi vehi-
cule cu tracţiune animală  

lei/zi 5 

8.2 Autovehicule, remorci, semiremorci, rulote cu 
masa totală maximă de peste 2 tone până la  
5 tone  

lei/zi 8 

8.3 Autovehicule, remorci cu masa totală maximă de 
peste 5 tone  

lei/zi 10 

9 Pentru vânzarea obiectelor personale de 
către persoane fizice 

lei/mp/zi 1 

10 Pentru depozitarea produselor şi ambalajelor lei/mp/zi 1 
11 Pentru prestarea de servicii diverse lei/mp/zi 2 
12 Pentru închirierea cântarelor lei/buc/zi 5 
13 Pentru utilizarea WC-ului public al pieţei agroalimentare: 

13.1 Taxă pentru fiecare utilizare lei/persoană 0,5 
13.2 Taxă lunară pentru producătorii agricoli şi 

comercianţii cu loc de vânzare închiriat 
lei/persoană 10 

 
  
 

Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează,  
Consilier VASILE VULTUR    Secretar  

      ECATERINA BÎRLOGEANU 
 

 


