
Judetul PRAHOVA             ANEXA NR.1 la 
COMUNA RIFOV           H.C.L nr..67.../.24.10.2017 
CONSILIUL LOCAL RIFOV 

 
TABLOUL 

cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe 

asimilate acestora, precum şi amenzile pentru anul 2018 stabilite în sume 

fixe 
     I. CODUL FISCAL- TITLUL IX- Impozite şi taxe locale 
 

    CAPITOLUL II -IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 
 

VALORILE IMPOZABILE  
       pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile- anexă aparţinând persoanelor fizice 
 
 Valoarea impozabilă pentru anul 2017 Valoarea impozabilă pentru anul 2018 

Tipul clădirii - lei / mp - - lei / mp - 
 Cu instalaţii de apă, Fără instalaţii de Cu instalaţii de apă, Fără instalaţii de 
 canalizare, electrice, apă, canalizare, canalizare, electrice, apă, canalizare, 
 încălzire (condiţii electrice, încălzire încălzire electrice, încălzire 
 cumulative)  (condiţii cumulative)  
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 1000 600 1.000 600 

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 chimic 300 200 300 200 
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           175 200          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 chimic 125           75 125       75 
E) În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 75% din suma care 75% din suma care 75% din suma care 75% din suma care 
încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă s-ar aplica clădirii s-ar aplica clădirii s-ar aplica clădirii s-ar aplica clădirii 

utilizate ca locuinţă în oricare dintre tipurile de clădiri     

prevăzute la lit.A- D     

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 lit.A- D 

 
50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

`     



 
 
CAPITOLUL III- IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

IMPOZITUL/TAXA  
pe terenurile situate în intravilan – terenuri 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 mp inclusiv 
      

 
Zona in cadrul 
localitatii 

  

Nivelul impozitului pentru anul 2017 Nivelul impozitului pentru anul 2018 

 

Terenurile 
intravilane aflate pe 
DJ 101D –satele 
Malaiesti si Moara 
Domneasca –
apartin  zonei A. 

  

  

  

  

Rang IV 

 Rang IV 
1 A 889 889 

2 B 711 711 

3 C 534 534 
4 D 348 348 

IMPOZITUL/TAXA  
pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la o altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 
construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 mp 
 

         -lei/ha-   

Nr.  Nivelul impozitului pentru anul 2017 Nivelul impozitului pentru anul 2018 

crt. Categorii de folosinţă         

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

          

1. Teren arabil 28 21 19 15 28 21 19 15 

2. Păşune 21 19 15 13 21 19 15 13 
3. Fâneaţă 21 19 15 13 21 19 15 13 
4. Vie 46 35 28 19 46 35 28 19 
5. Livadă 53 46 35 28 53 46 35 28 

6 
Pădure sau alt teren 
cu vegetaţie forestieră   28     21 19 15 28 21 19 15 

 Teren cu apă 15      13               8 15 15 13 8 0 



7 

8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Teren neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

           

 
 
IMPOZITUL/TAXA pe terenurile amplasate în extravilan       

 

                  

 

         - lei /ha-       
 

Nr. 
  

Categoria de folosinţă 
  Nivelul impozitului pentru anul 2017   Nivelul impozitului pentru anul 2018  

 

                      
 

                          
 

crt.         
Zona A 

 
Zona B Zona C 

 
Zona D 

 
Zona A 

 
Zona B 

 
Zona C Zona D 

 
 

                
 

                      
 

1   Teren cu construcţii     31  28 26  22  31  28  26 22  
 

2   Arabil     50  48 45 4242 42  50  48  45 42  
 

3   Păşune     28  26 22  20  28  26  22 20  
 

4   Fâneaţă     28  26 22  20  28  26  22 20  
 

5   Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la 5.1.  55  53 50  48  55  53  50 48  
 

5.1  Vie până la intrarea pe rod      X  X X  X  0  0  0 0  
 

6   Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la 6.1.  56  53 50  48  56  53  50 48  
 

6.1  Livadă până la intrarea pe rod      X  X X  X  0  0  0 0  
 

7   Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu  16  14 12  8  16  14  12 8  
 

   excepţia celui prevăzut la 7.1.                       
 

7.1  Pădure în vârstă de până la 20 ani şi pădure cu rol   X  X X  X  0  0  0 0  
 

   de protecţie                       
 

8   Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări         6  5  2 1  
 

   piscicole      6   5 2  1           
 

8.1  Teren cu amenajări piscicole     34  31 28  26  34  31  28 26  
 

9   Drumuri şi căi ferate      X  X X  X  0  0  0 0  
 

10  Teren neproductiv      X  X X  X  0  0  0 0  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

CAPITOLUL IV- IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT:  
 
A) Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică 

 

Nr.   Nivelul impozitului pentru anul Nivelul impozitului pentru anul  

 

crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică  2017 2018  

 

   -lei /an/200 cm
3
 sau fracţiune -lei /an/200 cm

3
 sau fracţiune  

 

I VEHICULE ÎNMATRICULATE    
 

1 Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea 

- - 

 

 cilindrică de până la 1600 cm
3
 inclusiv  

 

2 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu  

8 8 

 

 capacitatea cilindrică de până la 1600 cm
3
 inclusiv  

 

3 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu  

9 9 

 

 capacitatea cilindrică de peste 1600 cm
3
  

 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm
3
 şi 

18 18  

 

 2000 cm
3
 inclusiv  

 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm
3
 şi 

72 72  

 

 2600 cm
3
 inclusiv  

 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm
3
 şi 

144 144  

 

 3000 cm
3
 inclusiv  

 

7 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 
cm

3
 290 290  

 

8 Autobuze, autocare, microbuze  24 24  

 

9 Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală 
30 30  

 

 maximă autorizată de până la 12 t inclusiv 
 

 

    
 

10 Tractoare înmatriculate  18 18  

 

II VEHICULE ÎNREGISTRATE  X X 

 

1 Vehicule cu capacitate cilindrică  

-lei /an/200 cm
3
 sau 

fracţiune 
-lei /an/200 

cm
3 sau fractiune

 

 

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică< 4.800 cmc 4 4 

 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică> 4.800 cmc 6 6 

 

2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidentiată  150 lei/an 150 lei/an  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

) Pentru autovehicule de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone (art.470 alin.(5) din Legea 

nr.227/2015): 

      -lei/an-    

 Numărul de axe şi greutatea brută Nivelul impozitului pentru anul 2017 Nivelul impozitului pentru anul 2018 
 încărcată maximă admisă Ax(e) motor (oare) cu Alte sisteme de Ax(e) motor (oare) cu Alte sisteme de 
    sistem de suspensie suspensie pentru axele sistem de suspensie suspensie pentru 
    pneumatică sau motoare pneumatică sau axele motoare 
    echivalente  echivalente recunoscute  

    recunoscute    

I Vehicule cu două axe       
 1. Masa de cel puţin 12 t, dar mai mică de 0 133 0 133 
 13 t       
 2. Masa de cel puţin 13 t, dar mai mică de 133 367 133 367 
 14 t       
 3. Masa de cel puţin 14 t, dar mai mică de     

 15 t   367 517 367 517 

    

    
 4. Masa de cel puţin 15 t, dar mai mică de     

 18 t   517 1169 517 1169 
 5. Masa de cel puţin 18 t  517 1169 517 1169 
II Vehicule cu trei axe       

 1. Masa de cel puţin 15 t, dar mai mică de 133 231 133 231 
 17 t       
 2. Masa de cel puţin 17 t, dar mai mică de 231 474 231 474 
 19 t       
 3. Masa de cel puţin 19 t, dar mai mică de     

 21 t   474 615 474 615 
 4. Masa de cel puţin 21 t, dar mai mică de 615 947 615 947 
 23 t       
 5. Masa de cel puţin 23 t, dar mai mică de 947 1472 947 1472 
 25 t       
 6. Masa de cel puţin 25 t, dar mai mică de     

 26 t   947 1472 947 1472 
 7. Masa de cel puţin 26 t  947 1472 947 1472 
III Vehicule cu patru axe       

 1. Masa de cel puţin 23 t, dar mai mică de 615 623 615 623 



 

 

 25 t       
 2. Masa de cel puţin 25 t, dar mai mică de     
 27 t   623 973 623 973 
 3. Masa de cel puţin 27 t, dar mai mică de     

 29 t   623 973 623 973 
 4. Masa de cel puţin 29 t, dar mai mică de     

 31 t   1545 2291 1545 2291 
 5. Masa de cel puţin 31 t, dar mai mică de 1545 2291 1545 2291 
 32 t        

 6. Masa de cel puţin 32 t  1545 2291 1545 2291 
 

C) 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 (art.470 alin.(6) din Legea nr.227/2015): 

        -lei/an-   

  Numărul de axe şi  Nivelul impozitului pentru anul 2017 Nivelul impozitului pentru anul 2018 
 greutatea brută încărcată Ax(e) motor (oare) cu Alte sisteme de suspensie Ax(e) motor (oare) cu sistem Alte sisteme de 
  maximă admisă   sistem de suspensie pentru axele motoare de suspensie pneumatică sau suspensie pentru 
     pneumatică sau  echivalente recunoscute axele motoare 
     echivalente recunoscute    

I Vehicule cu 2+1 axe:       

 1. Masa de cel puţin 12 t, 0 0 0 0 
 dar mai mică de 14 t       
 2. Masa de cel puţin 14 t, 0 0 0 0 
 dar mai mică de 16 t       
 3. Masa de cel puţin 16 t, 0 60 0 60 
 dar mai mică de 18 t       
 4. Masa de cel puţin 18 t,     

 dar mai mică de 20 t   60 137 60 137 
 5. Masa de cel puţin 20 t,     

 dar mai mică de 22 t   137 320 137 320 
 6. Masa de cel puţin 22 t,     

 dar mai mică de 23 t   320 414 320 414 

 7. Masa de cel puţin 23 t, 414 
 

747 414 747 
 dar mai mică de 25 t       
 8. Masa de cel puţin 25 t,     

 dar mai mică de 28 t   747 1310 747 1310 
 



 

 

 

 9. Masa de cel puţin 28 t  747 1310 747 1310 

II Vehicule cu 2+2 axe:       
 1. Masa de cel puţin 23 t,     

 dar mai mică de 25 t   128 299 128 299 
 2. Masa de cel puţin 25 t,     

 dar mai mică de 26 t   299 491 299 491 
 3. Masa de cel puţin 26 t,     

 dar mai mică de 28 t   491 721 491 721 
 4. Masa de cel puţin 28 t,     

 dar mai mică de 29 t   721 871 721 871 
 5. Masa de cel puţin 29 t, 871 1429 871 1429 
 dar mai mică de 31 t       
 6. Masa de cel puţin 31 t,     

 dar mai mică de 33 t   1429 1984 1429 1984 
 7. Masa de cel puţin 33 t,     

 dar mai mică de 36 t   1984 3012 1984 3012 
 8. Masa de cel puţin 36 t,     

 dar mai mică de 38 t   1984 3012 1984 3012 
 9. Masa de cel puţin 38 t  1984 3012 1984 3012 
III Vehicule cu 2+3 axe:       

 1. Masa de cel puţin 36 t,     

 dar mai mică de 38 t   1579 2197 1579 2197 
 2. Masa de cel puţin 38 t,     

 dar mai mică de 40 t   2197 2986 2197 2986 
 3. Masa de cel puţin 40 t  2197 2986 2197 2986 

IV Vehicule cu 3+2 axe:       
 1. Masa de cel puţin 36 t, 1395 1937 1395 1937 
 dar mai mică de 38 t       
 2. Masa de cel puţin 38 t,     

 dar mai mică de 40 t   1937 2679 1937 2679 
 3. Masa de cel puţin 40 t, 2679 3963 2679 3963 
 dar mai mică de 44 t       

 4. Masa de cel puţin 44 t  2679 3963 2679 3963 

V Vehicule cu 3+3 axe:       
 1. Masa de cel puţin 36 t,     

 dar mai mică de 38 t   794 960 794 
960 

 



 

 

 2. Masa de cel puţin 38 t,            
 

 dar mai mică de 40 t    960  1434  794   1434   
 

 3. Masa de cel puţin 40 t,   1434  2283 1434   2283   
 

 dar mai mică de 44 t              
 

 4. Masa de cel puţin 44 t   1434  2283 1434   2283   
 

    D) Pentru remorci, semiremorci şi rulote care nu fac parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la art. 470 alin. (6):  

 

               -lei /an-  

 

    Masa totală maximă autorizată  Nivelul impozitului pentru anul  Nivelul impozitului pentru anul    
 

          2017   2018     
 

    a) până la o tonă inclusiv    9  9     
 

    b) peste 1 tonă dar nu mai mult de 3    34  34     
 

    tone              
 

    c) peste 3 tone dar nu mai mult de 5           
 

    tone      52  52      
 

    d) peste 5 tone    64  64     
 

    E) Impozitul pentru mijloace de transport pe apă       
 

             - lei/an-  

 

  Nr.   Mijloc de transport pe apă   Nivelul impozitului pentru anul Nivelul impozitului pentru anul  
 

  crt.        2017   2018    
 

 

           
 

1  Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit   21    21  
 

    şi uz personal           
 

 2  Bărci fără motor, folosite în alte scopuri   56    56  
 

 3  Bărci cu motor     210    210  
 

 4  Nave de sport şi agrement     1119    1119  
 

 5  Scutere de apă     210    210  
 

              
 

 
 
 
 



 

 

CAPITOLUL V- TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR : 
r.  Denumire taxă Nivelul taxei pentru anul 2017 Nivelul taxei pentru anul 2018 

crt.     
1 Art.474 alin.(1)   

 Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în   

 mediu urban    
 Suprafaţa  pentru  care  se  obţine  certificatul  de -lei- -lei- 
 urbanism:    
 a) până la 150 mp inclusiv 6 6 

 b) între 151 şi 250 mp inclusiv 7 7 
 c) între 251 şi 500 mp inclusiv 9 9 
 d) între 501 şi 750 mp inclusiv 12 12 

 e) între 751 şi 1.000 mp inclusiv 14 14 
 f) peste 1.000 mp 14 +0,01 lei/mp pentru fiecare 14 +0,01 lei/mp pentru fiecare 
   mp care depăşeşte 1.000 mp mp care depăşeşte 1.000 mp 

1.1 
Art.474 alin.(1) Taxa pentru eliberarea 
certificatului in mediul rural 

Este egala cu 50 % din taxa stabilita 
la alin.1 

Este egala cu 50 % din taxa stabilita la 
alin.1 

2 Art. 474 alin.(4) 15 15 
 Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism   

3 Art. 474 alin.(10)   

 Taxa pentru  eliberarea autorizaţiei de foraje sau  3  lei pentru fiecare mp de teren 3  lei pentru fiecare mp de teren 
 excavări  afectat afectat 

4 Art. 474 alin.(14)   

 Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, 

 
-10  lei /mp/zi pentru o suprafata 
mai mica de 30 mp(inclusiv) de 

construcţie 
 

 
-10  lei /mp/zi pentru o suprafata 
mai mica de 30 mp(inclusiv) de 

 containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri  construcţie 

 şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile 

-500 lei/zi pentru o suprafata 

mai mare de 30 mp constructie 

-500 lei/zi pentru o suprafata mai 

mare de 30 mp constructie 

 
şi în spaţiile publice(inclusive pentru activitatile 
economice desfasurate cu ocazia zilei comunei)   

5 Art. 474 alin.(15)   

 Taxa  pentru  eliberarea  unei  autorizaţii  privind 30 lei pentru fiecare racord 30 lei pentru fiecare racord 
 lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice   

 de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică,   

 telefonie şi televiziune prin cablu   



 

 

6 Art. 474 alin.(16)   

 Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 7 
 
7 

 stradală şi adresă   

7 Art. 475 alin. (1) 
Taxa  pentru 
eliberarea  autorizaţiilor  sanitare  de funcţionare. 

 
20 20  

8 

Art.475 alin.(2) 
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător. 
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol 

40 

 

20 

40 

 

20 

9 

 
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* 100 100 

    

 
 
CAPITOLUL VI- TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE  

-lei /an/ mp –sau fracţiune de mp-  
Nr. Art.478 alin.(2) Nivelul taxei pentru anul Nivelul taxei pentru anul 

crt. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 2017 2018 
    

1 În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana   

 derulează o activitate economică 32 32 
2 În cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de   

 afişaj pentru reclamă şi publicitate 23 23 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

 

Nr.crt. Nivelul amenzii pentru anul 2018  
1 Art.493.(3) Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin.(2) lit.b), cu 

amendă de la 279 lei la 696 lei  
 
2 Art.493.(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 325 lei la  

1.578 lei. 

 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
 
Nr. Nivelul amenzii pentru anul 2018 

crt.  
1 Art. 493 (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin.(3) şi (4) se majorează cu  300%, respectiv:  

- contravenţia prevăzută la alin.(2), lit. a) se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar cele de la alin.(2), lit.b) cu 
amendă de la 1.116 lei la 2.784 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 1.300 lei la 6.312 lei.

  Afisajul in scop de reclama si publicitate in locuri publice fara acordul  si fara taxa platita se sanctioneaza cu amenda intre 100-500 lei 

 

  
CAP. VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Art. 275 alin.(2) Manifestare artistica sau activitate distractiva 
 

       a) in cazul videotecilor                                                                                                                                                          2 lei/m.p.  

       b) in cazul discotecilor                                                                                                                                                          3 lei/m.p. 
       c)alte manifestari artistice (teatru,circ..)                                                                                                                                2 % din suma incasata din  
 vanzarea biletelor                                                                                                                                           

      d) inchiriere:- CAMIN  CULTURAL BUDA: 
                                           - nunta                                                                                                                                        500 lei/zi+ 200 lei garantie 
                                           - botez                                                                                                                                         300 lei/zi+ 200 lei garantie 

                                            -parastas                                                                                                                                     100 lei/zi+ 200 lei garantie 
                                          -alte evenimente(aniversari,onomastice...)                                                                                100-500 lei/zi+200 lei garantie 

 

 



 

 

                              -CAMIN CULTURAL MALAIESTI : 

                                         - nunta                                                                                                                                     300 lei/zi+ 200 lei garantie 
                                         - botez                                                                                                                                      300 lei/zi+ 200 lei garantie 
                                         - parasta                                                                                                                                   100 lei/zi+ 200 lei garantie 
                                         - alte evenimente(aniversari,onomastice...)                                                                     100-500 lei/zi+200 lei garantie 
 
      e) inchiriere CAMIN CULTURAL  BUDA si MALAIESTI pentru partide politice                                                                          100 lei/ora         
La aceste taxe se adauga costul/ora aferent functionarii generatoarelor (daca este cazul). 
 
 
 
 

 
CAP.X – ALTE TAXE LOCALE 

NIVELURILE PREVĂZUTE PENTRU ANUL 2018 

Art. 283 alin.(1) Taxe zilnice pentru utilizarea temporara a locurilor publice 20 lei/zi 
Art.283 alin.(3) taxa anuala pentru vehicule INREGISTRATE(autocositoare,freza 
rutiera,plug,semanatoare,tractoare nenmatriculate in circulatie,plug inlaturare zapada):Conform 
L227/2015 
-CU CAPACITATE CIL <4800 CM3 
-CU CAPACITATE CIL >4800 CM3 
-FARA CAPACITATE CIL EVIDENTIATA 

 
 

4LEI/fiecare 200CM3/an 
6LEI/fiecare 200 cm3/an 

100LEI/an 
 Taxa comert ambulant 

- vanzator ambulant fara mijloc de transport 
- vanzator ambulant cu autoturismul 
- vanzator ambulant cu autovehiculul  

 
10 lei/zi 
15 lei/zi 
20 lei/zi 

TAXA SALUBRIZARE (HCL 36/26.06.2014) –SE APLICA PERSOANELOR FIZICE SI 
JURIDICE CARE NU AU CONTRACT INCHEIAT CU NICI UN OPERATOR DE 
SALUBRIZARE : 
-PERSOANE FIZICE 
-PERSOANE JURIDICE 
Sunt scutite: persoanele in varsta de peste 75 ani sot si/sau sotie care locuiesc singuri in 
gospodarie si persoanele care detin mai multe gospodarii in comuna Rifov ,dar nu locuiesc 
acolo si nu produc gunoi menajer . 
Taxa speciala de salubrizare se plateste trimestrial pana in ultima zi a trimestrului. 
Refuzul de a plati taxa de salubrizare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda 
de pana la 200 lei. 

 
 

15 LEI/LUNA/GOSPODARIE 
100 LEI/LUNA/SEDIU 

Taxa utilizare teren domeniul public(vitrine ,terase..) 150 lei /an sau fractie 
Taxa pentru emiterea acordului unic la obtinerea autorizatiei de construire la racorduri de utilitati 10 lei 
Taxa pentru emiterea acordului unic la obtinerea autorizatiei de construire anexe 10 lei 
Taxa pentru emiterea acordului unic la obtinerea autorizatiei de construire locuinte cu utilitati 30 lei  
Taxa inchiriere microbuz                                        200 lei /zi 

 
Taxa pentru proprietarii de animale (bovine) care detin peste 10 capete si pasuneaza pe domeniul public                          100 lei /animal/an 



 

 

 

TAXE SPECIALE: 
Taxa xerox 0.5 lei fata/verso 

 

 
 
 
 
 
 
II.     LEGEA NR.117/1999 PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 
 

ANEXA-LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

Extras din norma juridică NIVELURILE PREVĂZUTE PENTRU  
ANUL 2018 

Taxa, în lei 

Nr. 
crt. 

CAPITOLUL I –Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 

1 Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: X 

 - pentru animale sub 2 ani 2 

 - pentru animale peste 2 ani 2 

2 Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete 
de proprietate: 

X 

 - pentru animale sub 2 ani 2 

 - pentru animale peste 2 ani 5 
 

3 
4 
5 
6 
7 

Eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute,sustrase,distruse sau deteriorate 
Taxa eliberare carte de identitate 
Taxa elibarare carte provizorie de identitate 
Taxa extra judiciara de timbru 
Taxa furnizare date din Registrul National de Evidenta a Persoanelor 
Taxa foto pentru carte provizorie de identitate 

30 
7  
1 
5 
1 
15 

8 Constatarea divortului  pe cala administrativa si emiterea certificatului de divort 200 

9 Eliberarea duplicatelor de pe certificatele de divort pe cale administrativa 30 

10 Taxa arhiva 10 lei/solicitare 

11 Taxa inregistrare: contracte arenda,comodat si vanzare teren  10 lei/buc 

12 Taxa urgenta certificat fiscal 20 

13 Taxa inscriere  vehicule lente care sunt inmatriculate pe raza comunei Rifov 25 

14 Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de  circulaţie şi 

autorizare de circulaţie pentru probe: 

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg 

inclusiv ; 

      b)   autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg  

 
 

60 LEI 
 
 
 

145 LEI 

  CAPITOLUL V- Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991 * 



 

 

1      Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii 
fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia 
celor pentru terenurile agricole si forestiere* 3). 

  13 

 
* 3) Potrivit prevedirilor OUG nr. 105/2004 privind unele masuri pentru eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere, 
publicata in MO nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobata prin Legea nr.34/2005, in scopul finalizarii eliberarii titlurilor de proprietate, de la data de 24 noiembrie 
2004, eliberarea si inmanarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere se fac gratuit. 
 
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport de către persoane fizice, până la 31 martie 2018, se poate acorda o bonificaţie de 
până la  10 %, stabilită de Consiliul Local – propunem 10%. 

 
 

 
 

 


