
 ROMÂNIA                                 ANEXĂ NR. 1 la  

    JUDETUL MURES             Hotărârea nr. 71  din 29 octombrie 2015 

    ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI     

    CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

I. IMPOZITUL PE CLĂDIRI PE ANUL 2016 

VALORILE IMPOZABILE 

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată*) la clădiri şi alte construcţii 

aparţinând persoanelor fizice 

 
 

 

Nr. 

crt. 
Felul clădirilor şi al altor construcţii impozabile 

Valoarea impozabilă**) 

(lei/m2 ) 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice, 

încălzire [condiţii 

cumulative***)] 

Fără instalaţii de apă, 

canalizare, electrice, 

încălzire 

0 1 2 3 

A Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi 

exteriori din cărămidă arsă sau din orice 

materiale rezultate în urma unui tratament 

termic şi/sau chimic. 

1000  600  

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 termic. 

300  200  

C Clădire – anexă cu cadre din beton armat sau cu 

pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice 

alte materiale rezultate în urma unui tratament 

termic şi/sau chimic. 

200  175  

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 termic 

125  75  

E În cazul contribuabilului care deţine la 

aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, 

la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca 

locuinţă în oricare dintre tipurile de clădiri, 

prevăzute la pct. A - D 

75 % din suma care s-ar aplica clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la 

aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, 

la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în 

alte scopuri decât cel de locuinţă în oricare 

dintre tipurile de clădiri, prevăzute la pct. A 

- D 

50 % din suma care s-ar aplica clădirii 



 

 

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este 

amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate cu coeficientul de corecţie 

corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

Zona în   

cadrul 

localităţii 

Nivelurile coeficientului de corecţie în cazul impozitelor pe clădiri pe 

zone şi pe ranguri de localităţi -2015 

 RANG III RANG V 

A 

Str. Teilor,  str. Bocskai István, str. 

Pompierilor, str. Trandafirilor nr. 3, 5, 7.– 

2,30 

Satele Şardu Nirajului, Tâmpa, 

Lăureni, Dumitreşti - 1,05 

B 

Str. Trandafirilor, str. Sălciilor, str. Récsei 

István nr. 1,5, str. Petőfi Sándor, str. Márton 

Áron, str. Plopilor, str. Sântandrei, str. 

Bisericii, str. Nirajului, str. Morii, str. 

Secerişului, str. Libertăţii, str. Vörösmarty 

Mihály, str. Salcâmilor, str. Sântana nr. 1, 3, 5, 

7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 

14,16,18, 20, 22, 24, 26 – 2,20 

Satele Moşuni, Beu, Veţa, Tâmpa 

13-28A, 82-85A – 1,00 

C 

Str. Tolnai tag, str. Săcădat, str. Dr. Molnár 

Miklós, str. Liliacului, str. Sântana, str. József 

Attila, str. Varga, Str. Veress Gáspár, Str. 

Sóskút, str. Márton, str. Bogdán, str. Sperantei, 

str. Deák Farkas, str. Bartha Sándor, str. 

Gazsó, str. Sándor János, str. Semănătorilor,  

str. Bicsok, str. Între lacuri, str. Stejăris, str. 

Récsei István – 2,10 

                          --- 

D 

Str. Salcâmilor 15-31, str. Cimitirului, str. 

Bradului, str. Florilor, str. Câmpului, str. 

Sinistraţilor, str. Nouă, str. Spicului, str. 

Feketék – 2,00 

--- 

   

 Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum 

urmează: 

    a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie 

a anului fiscal de referinţă; 

    b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani 

inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 

    c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani 

inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. IMPOZITUL PE TEREN 

1.    IMPOZITUL 

pentru terenurile situate în intravilan – Terenuri cu construcţii 

 
 

Zona în   

cadrul 

localităţii 

Nivelurile coeficientului de corecţie în cazul impozitelor pe terenul 

intravilan – teren cu construcţii şi terenul înregistrat în registrul agricol la 

altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă 

de până la 400 m
2
 - pe zone şi pe ranguri de localităţi  

                                                    LEI/HA 

 RANG III RANG V 

A 

 Str. Teilor,  str. Bocskai István, str. 

Pompierilor, str. Trandafirilor nr. 3, 5, 7.– 

5236 

Satele  Şardu Nirajului, Tâmpa, 

Lăureni, Dumitreşti - 569 

B 

Str. Trandafirilor, str. Sălciilor, str. Récsei 

István nr. 1,5, str. Petőfi Sándor, str. 

Márton Áron, str. Plopilor, str. Sântandrei, 

str. Bisericii, str. Nirajului, str. Morii, str. 

Secerişului, str. Libertăţii, str. Vörösmarty 

Mihály, str. Salcâmilor, str. Sântana nr. 1, 

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 2, 4, 6, 8, 

10, 12, 14,16,18, 20, 22, 24, 26 – 3558 

Satele Moşuni, Beu, Veţa,  Tâmpa 

13-28A, 82-85A – 427 

C 

Str. Tolnai tag, str. Săcădat, str. Dr. 

Molnár Miklós, str. Liliacului, str. 

Sântana, str. József Attila, str. Varga, Str. 

Veress Gáspár, Str. Sóskút, str. Márton, 

str. Bogdán, str. Sperantei, str. Deák 

Farkas, str. Bartha Sándor, str. Gazsó, str. 

Sándor János, str. Semănătorilor,  str. 

Bicsok, str. Între lacuri, str. Stejăris, str. 

Récsei István – 1690 

--- 

D 

Str. Salcâmilor 15-31, str. Cimitirului, str. 

Bradului, str. Florilor, str. Câmpului, str. 

Sinistraţilor, str. Nouă, str. Spicului, str. 

Feketék – 984 

--- 

 

      2. IMPOZITUL 

pe terenuri amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât cea de 

terenuri cu construcţii 
Nr. 

crt. 

Categoria de folosinţă LEI /HA 
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 

 

 

La sumele astfel stabilite se aplică coeficientul de corecţie corespunzător rangului de localitate, 

respectiv:  

 

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 

 

Rang III 
Miercurea Nirajului 

3,00 

Rang V 
Satele Dumitreşti, Şardu Nirajului, Tâmpa, Lăureni, 

Moşuni, Veţa, Beu 

1,00 

 

 

3. IMPOZITUL 

         

   pentru terenurile situate în extravilan 

 

Nr. 

crt. 
Categoria de folosinţă Impozit (LEI/HA) 

1. Teren cu construcţii 25 

2. Arabil 45 

3. Păşune  24 

4. Fâneaţă 24 

5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 52 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 

6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 52 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 

7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui 

prevăzut la nr. crt. 7.1 

12 

7.1 Păduri în vârstă de până la 20 de ani şi păduri cu rol de protecţie 0 

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 4 

9. Teren cu amenajări piscicole 30 

10. Drumuri şi căi ferate 0 

11. Teren neproductiv 0 

 

 

La sumele astfel stabilite se aplică coeficientul de corecţie corespunzător rangului de localitate, 

respectiv:  
 

 

Zona în cadrul localităţii 
Nivelul coeficientului de corecţie în cazul impozitului pe teren extravilan  

pe ranguri de localităţi 

            RANG. III                       RANG. V 

              A Miercurea Nirajului – 2,30 Şardu Nirajului, Tâmpa, Lăureni, Dumitreşti – 1,05 

              B --- Moşuni, Beu, Veţa – 1,00 

              C --- --- 

              D --- --- 



 

 

 

 

III. TAXA 

 

            asupra mijloacelor de transport 

 
 

A. Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică: 

 

Tipuri de autovehicule 

Suma, în lei, pentru 

fiecare grupă de 200 

cm
3 

sau fracţiune din 

aceasta 

I. Vehicule înmatriculate  

         1) Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 

cilindrică dcilindrică  până la 1.600 cm
3
, inclusiv 

8 

2) Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică  de 

peste 1.600 cm
3
, inclusiv 

9 

3) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2.000 

cm3 inclusiv 

18 

4) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2.600 

cm3 inclusiv 

72 

5) autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3.000 

cm3 inclusiv 

144 

6) autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3 290 

7) autobuze, autocare, microbuze 24 

8) Alte autovehicule cu masa maximă autorizată de până la 12 tone 

inclusiv 

30 

9) tractoare înmatriculate 18 

II. Vehicule înregistrate  

1. vehicule cu capacitatea cilindrică lei/200 cm 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică<4800 cm
3
 2 lei 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică>4800 cm
3
 4 lei 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50 lei/an 

 

   În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50 %. 

Pentru ataşe taxa anuală se stabileşte la nivelul a 50 % din taxa datorată pentru motociclete, 

motorete şi scutere 

 

 

 

 



 

 

B. În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare 

de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 

următor: 
 ______________________________________________________________________________ 
|     | Numărul de axe şi greutatea brută încărcată  |         Impozitul       | 

|     | maximă admisă                                |        (în lei/an)      | 

|     |                                              |_________________________| 

|     |                                              |Ax(e)        |Alte       | 

|     |                                              |motor(oare)  |sisteme de | 

|     |                                              |cu sistem    |suspensie  | 

|     |                                              |de           |pentru     | 

|     |                                              |suspensie    |axele      | 

|     |                                              |pneumatică   |motoare    | 

|     |                                              |sau          |           | 

|     |                                              |echivalentele|           | 

|     |                                              |recunoscute  |           | 

|_____|______________________________________________|_____________|___________| 

| I   | două axe                                     |             |           | 

|_____|______________________________________________|_____________|___________| 

|     | 1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 13 tone                               |           0 |       133 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 2 | Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 14 tone                               |         133 |       367 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 3 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 15 tone                               |         367 |       517 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 4 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 18 tone                               |         517 |     1.169 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 5 | Masa de cel puţin 18 tone                |         517 |     1.169 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

| II  | 3 axe                                        |             |           | 

|_____|______________________________________________|_____________|___________| 

|     | 1 | Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 17 tone                               |         133 |       231 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 2 | Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 19 tone                               |         231 |       474 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 3 | Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 21 tone                               |         474 |       615 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 4 | Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 23 tone                               |         615 |       947 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 5 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 25 tone                               |         947 |     1.472 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 6 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 26 tone                               |         947 |     1.472 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 7 | Masa de cel puţin 26 tone                |         947 |     1.472 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

| III | 4 axe                                        |             |           | 

|_____|______________________________________________|_____________|___________| 

|     | 1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 25 tone                               |         615 |       623 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 27 tone                               |         623 |       973 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 3 | Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 29 tone                               |         973 |     1.545 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 4 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 31 tone                               |       1.545 |     2.291 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 5 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 32 tone                               |       1.545 |     2.291 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 6 | Masa de cel puţin 32 tone                |       1.545 |     2.291 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________ 



 

 

 

 

    C.  În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 

transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe 

mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

 
 ______________________________________________________________________________ 

|     | Numărul de axe şi greutatea brută încărcată  |         Impozitul       | 

|     | maximă admisă                                |        (în lei/an)      | 

|     |                                              |_________________________| 

|     |                                              |Ax(e)        |Alte       | 

|     |                                              |motor(oare)  |sisteme de | 

|     |                                              |cu sistem    |suspensie  | 

|     |                                              |de           |pentru     | 

|     |                                              |suspensie    |axele      | 

|     |                                              |pneumatică   |motoare    | 

|     |                                              |sau          |           | 

|     |                                              |echivalentele|           | 

|     |                                              |recunoscute  |           | 

|_____|______________________________________________|_____________|___________| 

| I   | 2+1 axe                                      |             |           | 

|_____|______________________________________________|_____________|___________| 

|     | 1 | Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 14 tone                               |           0 |         0 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 2 | Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 16 tone                               |           0 |         0 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 3 | Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 18 tone                               |           0 |        60 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 4 | Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 20 tone                               |          60 |       137 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 5 | Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 22 tone                               |         137 |       320 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 6 | Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 23 tone                               |         320 |       414 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 7 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 25 tone                               |         414 |       747 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 8 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 28 tone                               |         747 |     1.310 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 9 | Masa de cel puţin 28 tone                |         747 |     1.310 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

| II  | 2+2 axe                                      |             |           | 

|_____|______________________________________________|_____________|___________| 

|     | 1 | Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 25 tone                               |         128 |       299 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 2 | Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 26 tone                               |         299 |       491 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 3 | Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 28 tone                               |         491 |       721 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 4 | Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 29 tone                               |         721 |       871 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 5 | Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 31 tone                               |         871 |     1.429 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 6 | Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 33 tone                               |       1.429 |     1.984 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 7 | Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 36 tone                               |       1.984 |     3.012 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 8 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 38 tone                               |       1.984 |     3.012 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 



 

 

|     | 9 | Masa de cel puţin 38 tone                |       1.984 |     3.012 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

| III | 2+3 axe                                      |             |           | 

|_____|______________________________________________|_____________|___________| 

|     | 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 38 tone                               |       1.579 |     2.197 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 40 tone                               |       2.197 |     2.986 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 3 | Masa de cel puţin 40 tone                |       2.197 |     2.986 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

| IV  | 3+2 axe                                      |             |           | 

|_____|______________________________________________|_____________|___________| 

|     | 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 38 tone                               |       1.395 |     1.937 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 40 tone                               |       1.937 |     2.679 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 44 tone                               |       2.679 |     3.963 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 4 | Masa de cel puţin 44 tone                |       2.679 |     3.963 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

| V   | 3+3 axe                                      |             |           | 

|_____|______________________________________________|_____________|___________| 

|     | 1 | Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 38 tone                               |         794 |       960 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 2 | Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 40 tone                               |         960 |     1.434 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 3 | Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică  |             |           | 

|     |   | de 44 tone                               |       1.434 |     2.283 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

|     | 4 | Masa de cel puţin 44 tone                |       1.434 |     2.283 | 

|_____|___|__________________________________________|_____________|___________| 

 
 

 

 

D. Pentru remorci, semiremorci şi rulote: 

 

Capacitatea - lei/an - 

a) până la o tonă inclusiv 9  

b) între 1 şi 3 tone inclusiv 34  

c) între 3 şi 5 tone inclusiv 52  

d) peste 5 tone 64  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV.TAXE 

 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 
 

A. În domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau a 

instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate, astfel: 

 

 

  Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă autorizaţie prevăzută în 

prezentul capitol trebuie să plătească taxa menţionată în acest capitol la compartimentul de 

specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau 

autorizaţia necesară. 

 

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este stabilită în funcţie de suprafaţa pentru care se 

solicită: 

 

 Suprafaţa pentru care se solicită 

certificatul de urbanism 

Taxa   pentru anul 2015 

lei 

 <150 5  

 151,00-250,00 6  

 251,00-500,00 7  

 501,00-750,00 9   

 751,00-1.000,00 12 

 Peste 1.000,00 14,00+0,01 lei/mp ptr fiecare mp peste 1000,00 mp 

 

2.  Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din taxa 

stabilită. 

 

3. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca 

locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 

 

4.  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor 

topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor 

exploatări se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren afectat de foraj sau de excavaţie 

cu o valoare de 7,00 lei. 

 

5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea 

realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din 

valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 

 

6.  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori 

campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. 

 

7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de 

expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor 

de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 7 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de 

construcţie. 

 

8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în 

alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, 

inclusiv instalaţiile aferente. 



 

 

 

9. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 

0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În 

cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât 

să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată. 

 

10. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală 

cu 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

11. 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 este de 

11 lei  pentru fiecare racord. 

 

12. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea 

teritoriului, de către primar şi este de 13 lei. 

 

13. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 8 lei. 

 

14. Taxa pentru emiterea autorizaţiei de construire se va stabili pe baza valorii autorizate a lucrărilor 

de construcţie, reprezentând 1% din valoarea reală a lucrărilor de construcţii + instalaţii şi se aplică 

următoarele reguli: 

    a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care 

solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia, la depunerea documentaţiei 

    b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de 

la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o 

declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale; 

    c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea 

lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are 

obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 

    d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă 

suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie 

rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 

15. În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de 

construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform Codului fiscal. 

 

  B. Pentru eliberarea altor autorizaţii şi certificate decât cele prevăzute la lit. A, precum şi 

pentru viza anuală sau trimestrială a acestora se datorează următoarele taxe: 

1. 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 Clasificării 

activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului 

Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia 

naţională - CAEN, datorează bugetului local în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară 

activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de: 

    a) restaurante 500 lei, – baruri 250 lei pentru o suprafaţă de până la 500 m
2
, inclusiv; 

    b) 4.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m
2
. 

 2.  Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare: 14 lei. 

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

planuri, deţinute de consiliile locale: 23 lei pentru fiecare m
2
 sau fracţiune de m

2
.  

 4. Eliberare copie plan parcelar, tabel parcelar şi referat de admitere:  

 a). Sub 0,50 ha – 50 lei 

 b) Între 0,50 ha – 1,00 ha – 100 lei 

 c) Peste 1 ha – 100 lei 



 

 

 5.  Tariful de distanţă maximal pentru transportul de persoane în regim de taxi:  3 lei/km. 

 6. Taxele pentru acordarea, modificarea, prelungirea autorizaţiei de transport de persoane în 

regim taxi, după cum urmează:  

a) taxa pentru acordarea/vizarea autorizaţiei de transport de persoane în regim de taxi:  

200 lei. 

b) taxa pentru modificarea autorizaţiei de transport de persoane în regim de taxi: 200 

lei. 

c) taxa pentru prelungirea autorizaţiei de transport de persoane în regim de taxi: 200 

lei. 
  7. Taxa pentru eliberarea atestatului de producător şi viza semestrială a acestuia: (maxim 80 lei)  

         Categoria I.  

Pentru suprafaţa de teren sub 0,40 ha zarzavat, sub 0,50 ha cereale, animale: până la 3 vaci, până 

la 50 de oi, până la 25 de capre: - 20 lei pentru eliberare, - 10 lei /viza semestrială. 

Categoria II.  

Pentru suprafaţa de teren de peste 0,40 ha zarzavat, de peste 0,50 ha cereale, folii, sere, solarii, 

animale: peste 3 vaci, peste 50 de oi, peste 25 de capre: 50 lei pentru eliberare, 40 lei/viza semestrială. 

 

 

 

V. TAXE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE , 

AFIŞAJ ŞI RECLAMĂ 

 

(1) Persoanele care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj sau structură de afişaj 

pentru reclamă şi publicitate într – un loc public datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul 

articol către bugetul local al autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat 

panoul, afişajul sau structura de afişaj respectiv. 

(2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin 

înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de  metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru 

reclamă sau publicitate cu următoarele valori: 

-  în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică: 30 

lei.  

     -  în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate: 23 

lei.  

(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta 

numărul de luni sau fracţiunea de lună dintr- un an calendaristic în care se afişează în scop de 

reclamă şi publicitate. 

(4) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt 

obligaţi să depună o declaraţie anuală la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei 

publice locale. 

 

VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 
(1) Pentru manifestările artistice şi competiţiile sportive impozitul pe spectacole se stabileşte 

asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare, prin aplicarea următoarelor 

cote: 

a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, 

concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol 

de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%; 

 b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit 

este egală cu 5% . 

 

 

VII. ALTE TAXE LOCALE 



 

 

 

a) Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice, în scopul desfacerii de produse 

ce fac obiectul comerţului sau prestării de servicii diverse, pentru o perioadă de cel puţin 3 luni 

consecutivi dintr-un an calendaristic: 0,5 lei/zi/mp. 

b) Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru desfacerea de produse ce 

fac obiectul comerţului sau prestări de servicii diverse este de: 10 lei/zi/mp. 

c) Taxă pentru desfacerea de produse alimentare şi nealimentare pe teritoriul administrativ al 

oraşului Miercurea Nirajului şi a satelor aparţinătoare în regim ambulatoriu este de 10 lei /zi/persoană. 

d) Taxa pentru parcarea: - autoturismelor - microbuzelor este de 2 lei/oră; 5 lei/zi. 

            - autocamioanelor: 4 lei/oră; 10 lei/zi. 

            - autotrenurilor: 4 lei/oră; 10 lei/zi. 

e.) Taxa pentru depozitarea de diverse materiale pe domeniul public sau privat al oraşului  - este 

de 1 leu/mp/zi. 

f.) Taxa pentru depozitarea de diverse utilaje agricole şi autoturisme pe domeniul public sau 

privat al oraşului – este de 1 leu/mp/zi. 

g.) Taxa aplicabilă în data de 1 august 2016 cu prilejul zilelor oraşului, pentru folosirea locurilor 

publice situate în centrul oraşului Miercurea Nirajului în scopul desfacerii de produse alimentare şi 

nealimentare 10 lei/mp/zi. 

h.) Taxa aplicabilă în data de 4, 5, 6, 7, 8 martie şi 28,29,30,31 octombrie şi 1 noiembrie, pentru 

folosirea locurilor publice situate în centrul oraşului Miercurea Nirajului, în scopul desfacerii de flori/5 

lei mp/zi. 

i). Taxa pentru efectuarea de săpături pe domeniul public al oraşului Miercurea Nirajului: 50 

lei/mp/zi. 

j). Taxa pentru refacerea carosabilului de pe drumurile publice aflate pe raza administrativ 

teritorială al oraşului Miercurea Nirajului şi a satelor aparţinătoare, distruse de către persoane fizice sau 

juridice: 500 lei/mp. 

k). Taxa pentru închirierea buldoexcavatorului: 80 lei/oră 

 

 

VIII. TAXE SPECIALE 

 

a) Taxe privind servicii de copiat, multiplicat monocrom 0,2 lei /copie format A4; 

                                          0,5 lei/copie format A3; 

b) Taxe privind servicii de copiat, multiplicat color 1 lei /copie format A4; 

c) Taxe pentru servicii de fax, scanare 1 lei/pagină format A4; 

d) Taxa pentru eliberarea adeverinţelor după Registrul agricol tip I: 3 lei + 2  lei taxa timbru; 

e) Taxa pentru eliberarea adeverinţelor după Registrul agricol tip II: 4 lei + 2 lei taxa timbru; 

f) Taxa pentru eliberarea adeverinţelor după Registrul de stare civilă:  5 lei;  

g) Taxa pentru eliberarea de copii după actele aflate în arhiva instituţiei: 2 lei/filă; 

h) Taxa pentru eliberarea de dovezi după actele de stare civila: 5 lei; 

i) Taxa pentru oficierea de căsătorii în zilele de sâmbătă, duminică: 200 lei; 

j) Taxa divorţ: 600 lei; 

k) Taxa pentru eliberarea certificatului fiscal: 3 lei + 2 lei taxa timbru; 

l) Taxa pentru transport deşeuri – persoane fizice: 4 lei/persoană/lună; 

m) Taxa pentru transport deşeuri – persoane juridice: 20 lei/lună; 

n) Taxa pentru serviciile de canalizare: 5 lei/persoană/lună 

o) Taxa pentru înregistrare vehicule nesupuse înmatriculării şi eliberarea nr. de înregistrare: 

- tractoare: 100 lei; 

- remorci şi alte vehicule lente: 50 lei/tăbliţă; 

- motorete/mopede: 45 lei/tăbliţă; 

p) Taxa pentru cazarea în imobilul situat în Miercurea Nirajului, str. Trandafirilor nr. 79, 

proprietatea oraşului Miercurea Nirajului: - la parter:  - 20 lei/persoană/noapte 

- la etaj: - 10 lei/persoană/noapte. 

r) Taxă pentru autorizaţia de liberă trecere şi oprire pentru mijloacele de transport cu un gabarit 

mai mare de 7,5 tone pe D.J. 135 şi DJ 135/A, aflată în administrarea oraşului Miercurea Nirajului: 



 

 

Cat I. - Sarcina < =20.000   10 lei/mijloc transport/zi 

Cat I. - Sarcina >  20.000     25 lei/mijloc transport/zi 

Cat II. - Sarcina < =20.000   200 lei/mijloc transport/lună 

Cat II. - Sarcina >  20.000     450 lei/mijloc transport/lună 

Cat III. - Sarcina < =20.000   1000 lei/mijloc transport/6 luni 

Cat III. - Sarcina >  20.000     2.200 lei/mijloc transport/6 luni 

Cat IV. - Sarcina < =20.000   1800 lei/mijloc transport/an 

Cat IV. - Sarcina >  20.000     3.500 lei/mijloc transport/an 

  Peste 5 mijloace de transport se acordă o reducere de 10% pentru fiecare mijloc de transport 

şi va fi folosită exclusiv în vederea acoperirii cheltuielilor legate de întreţinerea şi repararea DJ 135 şi 

DJ 135A. 

  s) taxa specială privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul 

naţional de evidenţă a persoanelor  de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a 

Persoanelor Miercurea Nirajului: 2,5 lei/verificare persoană în sistem informatic. 

    ş) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi 

economice pe raza administrativ teritorială al oraşului Miercurea Nirajului şi a satelor aparţinătoare: 

50 lei. 

 

 

 Preşedinte de şedinţă              Contrasemnează 

     Nagy Keresztesi Jenő                                               Secretar  

                                           Szentgyörgyi Ildikó 

 

 


