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În conformitate cu prevederile TITLULUI  IX   ”Impo zite si taxe locale”  

din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal  
pentru anul 2016 se propun urm ătoarele impozite si taxe locale   

în Municipiul Târgoviste 
    
I. IMPOZITUL SI TAXA PE CL ĂDIRI (art. 455 – art. 462)  

 
I.1.   Persoane Fizice 
 

Valori impozabile 
pe metru p ătrat de suprafa ța construit ă desf ățurat ă la cl ădiri, în cazul persoanelor fizice 

 

Tipul clădirii 

Cu instalații de 
apă, canalizare, 

electrice ți 
încălzire 
(condiții 

cumulative) 

Fără instalații 
de apă, 

canalizare, 
electrice sau 

încălzire 

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

1.000 600 

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

300 200 

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

200 175 

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

125 75 

E. În cazul contribuabilului care deŃine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, 
utilizate ca locuinŃă, 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 deŃine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la 
mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinŃă, 
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 

 
 I.1.1. cota impozitului pentru clădirile rezidențiale se stabilețte la 0,1 % (art. 457 alin. (1)) 
 I.1.2. cota impozitului pentru clădirile nerezidențiale se stabilețte la 1,3 % (art. 458 alin. (1)) 
 
 
I.2.   Persoane juridice 
 
 I.2.1. cota impozitului pentru clădirile rezidențiale se stabilețte la 0,2 % (art. 460 alin. (1)) 
 I.2.2. cota impozitului pentru clădirile nerezidențiale se stabilețte la 1,3 % (art. 460 alin. (2)) 
 I.2.3. cota adițională pentru impozitul/taxa pe clădirile deținute de persoanele juridice se 

stabilețte la 50 % (art. 489 alin. (1)) 
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II. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN (art. 463 – art. 467 ) 

 
II.1. Terenuri situate in intravilan categoria de f olosin ță - terenuri cu constructii (art. 465 alin. 

(2)) 
 

                                                                                                                           
 
 
    
 
 
 
 
 

II.2. Trenuri situate în intravilan – orice alt ă categorie de folosin ță decât cea de terenuri cu 
 construc ții (art. 465 alin. (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: valorile din tabel se înmulțesc cu coeficientul de corecție 4 – corespunzător rangului localității 
 
 

II.3. Trenuri situate în extravilan (art. 465 alin.  (7)) 
 

 
 

Nr. 
crt. 

 
 

Categoria de folosin ță 

 
Impozit 
(lei/ha) 

1 Teren cu construcŃii 31 
2 Teren arabil 50 
3 Păşune 28 
4 FâneaŃă 28 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 55 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 56 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaŃie forestieră, cu excepŃia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 16 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecŃie 0 
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 
9 Drumuri şi căi ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 

 
Nota: valorile din tabel se inmultesc cu coeficientii de corectie corespunzatori prevăzuți la art. 457 alin. (6) 

 respectiv 2,4 pentru zona A; 2,3 pentru zona B; 2,2 pentru zona C si 2,1 pentru zona D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Impozit 
(lei / ha) 

Zona A 7800 
Zona B 5440 
Zona C 3440 
Zona D 1820 

 Impozit   
(lei / ha) 

  Nr 
crt 

                                    
                                                                                                
.                                                             zona 
Categoria  
de  folosinŃă 

Zona A Zona B Zona C Zona D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 
2 Păşune 21 19 15 13 
3 FâneaŃă 21 19 15 13 
4 Vie 46 35 28 19 
5 Livadă 53 46 35 28 
6 Pădure sau alt teren cu vegetaŃie forestieră 28 21 19 15 
7 Teren cu ape 15 13 8 0 
8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 
9 Teren neproductiv 0 0 0 0 
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III. IMPOZITUL  PE MIJLOACELE DE TRANSPORT  (art. 4 68 – art. 472) 
 

III.1.   Mijloace de transport cu tractiune mecanic a ( art. 470 alin. (2) )    
                                             

Mijloc de transport Impozit 
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm 3 sau frac Ńiune din aceasta) 

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

9 

2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 9 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 21 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 86 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 172 
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 348 
7. Autobuze, autocare, microbuze 28 
8. Alte vehicule cu tracŃiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, 

inclusiv 
36 

9. Tractoare înmatriculate 21 
I. Vehicule înregistrate  

1. Vehicule cu capacitate cilindrică (lei / 200 cm3)  
            1.1. Vehicule cu capacitatea cilindrică < 4.800 cm3 4 
            1.2. Vehicule cu capacitatea cilindrică > 4.800 cm3 6 

2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata (lei/an) 100 
 

III.2. Remorci, semiremorci sau rulote ( art. 470 alin. (7) ) 
              lei/an 

Masa totala maxima autorizata Impozit 
a. pana la 1 tona, inclusiv 9 
b. pana la 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 

 
 

III.3. Mijloace de transport pe apa ( art. 470 alin. (8) ) 
        lei / an 

Denumire Impozit 
1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal                           21 
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri     56 
3. Barci cu motor                                 210 
4. Nave de sport si agrement                 1000 
5. Scutere de apa                                 210 
6. Remorchere ți împingătoare X 

a) pana la 500 CP, inclusiv                        559 
b) peste 500 CP si pana la 2.000 CP, inclusiv     909 
c) peste 2.000 CP si pana la 4.000 CP, inclusiv   1398 
d) peste 4.000 CP 2237 

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta                             182 
8.Ceamuri, țlepuri ți barje fluviale: X 

a) cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 tone, inclusiv                                   182 
b) cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 tone si pana la  
    3.000 tone, inclusiv 

280 

c) cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone 490 
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III.4. Mijloace de transport de marf ă cu masa total ă autorizat ă egală sau mai mare de 12 tone  

(art. 470 alin. (5)) 
 

      

 Impozitul (în lei/an) 

 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie 

pentru axele 
motoare 

 I dou ă axe 

  1 Masa de cel puŃin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133 

  2 Masa de cel puŃin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 

  3 Masa de cel puŃin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 

  4 Masa de cel puŃin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1.169 

  5 Masa de cel puŃin 18 tone 517 1.169 

 II 3 axe 

  1 Masa de cel puŃin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 

  2 Masa de cel puŃin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 

  3 Masa de cel puŃin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 

  4 Masa de cel puŃin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 

  5 Masa de cel puŃin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1.472 

  6 Masa de cel puŃin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1.472 

  7 Masa de cel puŃin 26 tone 947 1.472 

 III 4 axe 

  1 Masa de cel puŃin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 

  2 Masa de cel puŃin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 

  3 Masa de cel puŃin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1.545 

  4 Masa de cel puŃin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.545 2.291 

  5 Masa de cel puŃin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.545 2.291 

  6 Masa de cel puŃin 32 tone 1.545 2.291 
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III.5. Combina Ńii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tr en rutier,  de transport de marf ă 

 cu masa total ă autorizat ă egală sau mai mare de 12 tone (art. 470 alin. (6)) 
 

      

 Impozitul (în lei/an) 

 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

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 puŃin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 

  2 Masa de cel puŃin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 

  3 Masa de cel puŃin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60 

  4 Masa de cel puŃin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 

  5 Masa de cel puŃin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 

  6 Masa de cel puŃin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 

  7 Masa de cel puŃin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 

  8 Masa de cel puŃin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1.310 

  9 Masa de cel puŃin 28 tone 747 1.310 

 II 2+2 axe 

  1 Masa de cel puŃin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 

  2 Masa de cel puŃin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 

  3 Masa de cel puŃin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 

  4 Masa de cel puŃin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 

  5 Masa de cel puŃin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1.429 

  6 Masa de cel puŃin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1.984 

  7 Masa de cel puŃin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3.012 

  8 Masa de cel puŃin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.984 3.012 

  9 Masa de cel puŃin 38 tone 1.984 3.012 

 III 2+3 axe 

  1 Masa de cel puŃin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.579 2.197 

  2 Masa de cel puŃin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197 2.986 

  3 Masa de cel puŃin 40 tone 2.197 2.986 

 IV 3+2 axe 

  1 Masa de cel puŃin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 1.937 

  2 Masa de cel puŃin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2.679 
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  3 Masa de cel puŃin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3.963 

  4 Masa de cel puŃin 44 tone 2.679 3.963 

 V 3+3 axe 

  1 Masa de cel puŃin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 

  2 Masa de cel puŃin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1.434 

  3 Masa de cel puŃin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2.283 

  4 Masa de cel puŃin 44 tone 1.434 2.283 
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IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR  SI A 
 AUTORIZATIILOR (art 473 – art. 476) 

 
 
 

V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE  
(art. 477 – art. 479) 

 
Cota Taxa pentru servicii de reclama si publicitate (art . 477) 
2% 

 
• Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să 

depună o declaraŃie la compartimentul de specialitate al autorităŃii administraŃiei publice locale 
în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj. 
 
 
 

Art.474 alin.(1) 
 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în 
mediu urban 

Taxa 
 (lei) 

SuprafaŃa pentru care se obŃine certificatul de urbanism  
a) Până la 150 m², inclusiv 6 
b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 7 
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 9 
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 12 
e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 14 

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

fiecare m2 care 
depăşeşte 1.000 m² 

Art. 474 alin.(4) 

Taxa      pentru    avizarea    certificatului   de 
urbanism de c ătre comisia de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, de c ătre primari sau de structurile de 
specialitate din cadrul consiliului jude Ńean 

15 

Art.474 alin.(10) 
 
Taxa pentru eliberarea autoriza Ńiei de foraje sau 
excav ări              

 
10 lei pt. fiecare mp. 

afectat 

Art.474 alin.(14) 

Taxa pentru eliberarea autoriza Ńiei de construire 
pentru chio şcuri, tonete, cabine, spa Ńii de expunere, 
situate pe c ăile şi în spa Ńiile publice, precum şi pentru 
amplasarea corpurilor şi a panourilor de afi şaj, a 
firmelor şi reclamelor  

8 lei pt. fiecare mp. 
ocupat de constructie 

Art.474 alin.(15) 

Taxa pentru eliberarea unei autoriza Ńii privind lucr ările 
de racorduri şi bran şamente la re Ńele publice de ap ă, 
canalizare, gaze, termice, energie electric ă, telefonie 
şi televiziune prin cablu  

13 lei pentru fiecare 
racord 

Art.474 alin.(16)  
Taxa  pentru  eliberarea certificatului de nomenclatur ă 
stradal ă şi adres ă             9 

Art.475 alin.(1) Taxa  pentru eliberarea autoriza Ńiilor sanitare de     
func Ńionare 20 

Art.475 alin.(2) Taxa pentru eliberarea certificatu lui de    produc ător 60 

Art.475 alin.(3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anual ă a autoriza Ńiei 
privind desf ăşurarea activit ăŃii de alimenta Ńie public ă Cf. anexa D.A.P.P.P. 

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitat e (art. 478) 

Valoare 
 (lei/ m2 sau 
fractiune de  

m2) 
a) In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate 

economica 
30 

b) In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si 
publicitate 

20 
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VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE (art. 480 -  art. 483) 
 

art. 481 alin. (2) 
Cota 

(la suma incasata din 
vanzarea biletelor) 

1. Spectacol de teatru, balet, opera, opereta,conce rt filarmonic, 
alete amifestari muzicale, filme la cinematograf, c irc, competitii 
sportive interne sau internationala  

2% 

2. Orice alta manifestare artistica decat cele enum erate la pct. 1 5% 
 

 
 
 
 
 
 
 

VII. ALTE TAXE LOCALE (art. 486) 
 
  

 Taxa 
1. Taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamente lor 

si utilajelor destinate obtinerii de venituri care folosesc 
infrastructura publica locala 

Cf. anexa D.A.P.P.P 

2. Taxe pentru activitati cu impact asupra mediului  Cf. anexa D.A.P.P.P 
3. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe  cale 

administrativa 500 lei 

4. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,  deŃinute de 
consiliile locale  

30 lei/m2 sau fractiune 

5. taxa pentru reabilitare termic ă a blocurilor de locuin Ńe 
şi locuin Ńelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume afe rente 
cotei de contribu Ńie a proprietarilor 

Directia Tehnica 

 
 
 
VIII. Propuneri ale altor compartimente  
 

1. taxa pentru închiriere ”Sala de Consiliu”   -  100 lei/ ora sau 300 lei/zi 
 
 
 
 
 
 
 
          Sef Serviciu Impozite si Taxe Locale 
             Ing. Crintescu Iulian 
 


