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ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
COMUNA 1 DECEMBRIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale aplicabile în comuna 1 Decembrie în anul fiscal 2013

Consiliul Local al comunei 1 Decembrie, Judetul Ilfov, întrunit în şedinţă extraordinară în data
de 28.12.2012,

Având în vedere Proiectul de Hotărâre nr. 36/17.12.2012 iniţiat de primarul comunei
1 Decembrie, domnul Petre Gheorghe, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul
2013,

Luând în considerare raportul compartimentului financiar-contabilitate din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei 1 Decembrie, înregistrat cu numarul 8170/28.12.2012,

Ţinând cont de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local,
In conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), art. 16. alin. (2), art. 20 si art. 27 din Legea nr.

273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile
art. 247 lit. b), art. 248, art. 253 alin. (2) şi (6), art. 255 alin. (2), art. 258 alin. (1), art. 260 alin. (2),
art. 265 alin. (2), art. 267 alin. (1), (4), (7), (11) - (13), art. 268 alin. (1) - (5), art. 270 alin. (4), art.
271 alin. (2), art. 275 alin. (2), art. 282 alin. (1) - (3), art. 283, art. 286 alin. (1) - (4) şi (6), art. 288
şi art. 292 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, cu prevederile pct. 4, pct. 5, pct. 224 şi pct. 246 din Normele de aplicare a prevederilor
titlului IX, Impozite şi taxe locale, din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art. 13
lit. i) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu
modificările şi completările ulterioare, precum si cu prevederile din Legea nr. 117/1999 privind
taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare,

Tinând seama de prevederile din H.G. nr. 1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile
începând cu anul 2013,

In baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia Publică Locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se stabilesc impozitele si taxele locale aplicabile in comuna 1 Decembrie în anul fiscal
2013, ale căror niveluri stabilite intre limite sau stabilite pe baza unei anumite sume fixe sau cote
procentuale sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi sunt
corelate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, precum si cu prevederile din H.G. nr. 1309/27.12.2012.

Art. 2 - Cota pentru calculul taxei datorate pentru servicii de reclamă şi publicitate se stabileşte
la 3%.

Art. 3 - (1) Cota pentru calculul impozitului pe clădiri datorat de persoanele juridice se
stabileşte la 1% si se aplică asupra valorii de inventar a clădirii. Valoarea de inventar a clădirii este
valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii,
conform prevederilor legale în vigoare.

 (2) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 2013,
cota impozitului pe cladiri se stabileste la 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată
în contabilitatea persoanelor juridice.
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 (3) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal 2013,
cota impozitului pe cladiri se stabileste la 30% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată
în contabilitatea persoanelor juridice.

(4) Cota impozitului pe clădiri prevăzută la alin. (2) şi (3) se aplică la valoarea de inventar a
clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat
prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota
impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (1).

(5) În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea
impozabilă se reduce cu 15%.

Art. 4 - Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 31 martie 2013 inclusiv, a impozitelor pe
clădiri, pe terenuri şi pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an 2013 de către
contribuabilii persoane fizice si juridice se acordă o bonificaţie de 10%.

Art. 5 - Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate au
obligaţia de a depune o declaratie anuală, la compartimentul de specialitate, până la data de
31.01.2013, sub sancţiunile prevăzute de lege. Pentru panourile, afisajele sau structurile de afisaj
amplasate în cursul anului, declaratia de impunere se depune la compartimentul de specialitate în
termen de 30 de zile de la data instalarii acestora.

Art. 6 - Neplata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta hotarare atrage dupa
sine calcularea de majorari de intarziere si sanctiuni in cuantumurile prevazute in actele normative in
vigoare.

Art. 7 – Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, începând cu anul
fiscal 2013, se stabilesc si se delimitează zonele, atât în intravilanul, cât şi în extravilanul comunei
1 Decembrie, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 - Nivelurile impozitelor şi taxelor locale prevăzute în prezenta hotărâre se aplică
începând  cu data de 1 ianuarie 2013, dată de la care îşi încetează aplicabilitatea orice altă hotărâre
contrară.

Art. 9 - Primarul comunei 1 Decembrie şi serviciile de specialitate din cadrul aparatului sau de
specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 10 -Secretarul comunei 1 Decembrie va comunica prezenta hotărâre persoanelor si
instituţiilor interesate.

Preşedinte de şedinţă ,
Consilier

Vlad Marian

Contrasemnează,
        Secretar

       Jilăveanu Cristian Daniel

       Comuna 1 Decembrie
        Nr. 44/28.12.2012
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R O M Â N I A
JUDEŢUL   ILFOV
COMUNA 1 DECEMBRIE Anexa nr. 1
CONSILIUL LOCAL                                      La H.C.L. nr. 44/28.12.2012
                                                                          TABLOUL

cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe, precum şi amenzile aplicabile în comuna
1 Decembrie în anul fiscal 2013

Legislatia aplicabilă:
1. LEGEA nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.
2. HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.
3. HOTĂRÂREA GUVERNULUI ROMÂNIEI nr. 1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile,

impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013.

IMPOZITUL SI TAXA*) PE CLADIRI

Art. 251. - (1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de
0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.

(2) În cazul unei clădiri care are peretii exteriori din materiale diferite pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii
se identifică în tabelul prevăzut la alin. (3) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective.

(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmultirea suprafetei construite desfăsurate a
acesteia, exprimată în metri pătrati, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Art. 251 alin. (3)

Valoarea impozabilă
- lei/m2-

Tipul clădirii
Cu instalaţii de apă, canalizare,
electrice şi încălzire (condiţii

cumulative)

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice sau

încălzire
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

935 555

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

254 159

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

159 143

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

95 63

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la
mansardă, utilizate ca locuinţă, 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 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

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a unitaţilor adm.-teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileste taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina
fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sa folosinţă, după caz, în condiţiile similare
impozitului pe cladiri.
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(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în functie de rangul localitătii si zona în care este amplasată clădirea,
prin înmultirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corectie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în
cadrul

localitătii

Rangul localitătii

0 I II III IV V
A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05
B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00
C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95
D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90

(6) In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de
corectie prevazut la alin. (5) se reduce cu 0,10

(7) Valoarea impozabilă a clădirii determinată în urma aplicării prevederilor art. 251 alin. (1)-(6) se reduce în funcţie
de anul terminării acesteia, după cum urmează:

a) cu 20 % pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinţă;

b) 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.
(8) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă a cărei suprafaţă construită desfăşurată depăşeşte 150 de metri pătraţi,

valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7) se majorează cu câte 5% pentru fiecare
50 de metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.”

Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după
cum urmează:

a) cu   65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire  şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu;

Nu intră sub incidenţa impozitului pe clădiri majorat persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite
prin succesiune legală.

În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se
determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea
de proprietar. Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri au obligaţia să depună o declaraţie specială
la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la
cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora conform modelului aprobat prin H.G. nr. 791/2010.

IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU
CONSTRUCŢII

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosintă terenuri cu
constructii, impozitul pe teren se stabileste prin înmultirea suprafetei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU
CONSTRUCŢII

Art. 258 alin. (2)

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
- lei/ha -Zona în cadrul localităţii

0 I II III IV V
A 10353 8597 7553 6545 889 711
B 8597 6499 5269 4447 711 534
C 6499 4447 3335 2113 534 355
D 4447 2113 1763 1230 348 178
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IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII -

In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosintă decât cea de
terenuri cu constructii, impozitul pe teren se stabileste prin înmultirea suprafetei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare din tabelul  urmator

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII -

Art. 258 alin. (4)
- lei/ha -

Nr.
crt.

Zona

Categoria de folosinţă
A B C 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 Teren neproductiv x x x x

Art. 258 alin. (5): Suma stabilita conform alin. (4) se inmulţeste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut
in urmatorul tabel:

   Rangul localitatii Coeficientul de corectie
O 8,00
I 5,00
II 4,00
III 3,00
IV 1,10
V 1,00

 *) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a unitaţilor adm.-teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileste taxa pe teren, care reprezintă sarcina
fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sa folosinţă, după caz, în condiţiile similare
impozitului pe teren.
**) 1m2 = 0,0001 ha

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător
prevăzut la art. 251 alin. (5):

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN
Art. 258 alin. (6)

- lei/ha -

Nr. crt.
Zona

Categoria de folosinţă
A B C D

1 Teren cu construcţii 31 28 26 22
2 Teren arabil 50 48 45 42
3 Păşune 28 26 22 20
4 Fâneaţă 28 26 22 20
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 55 53 50 48

5.1 Vie până la intrarea pe rod x x x x
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6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.
6.1 56 53 50 48

6.1 Livadă până la intrarea pe rod x x x x

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu
excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 16 14 12 8

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

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

8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 31 28 26
9 Drumuri şi căi ferate x x x x
10 Teren neproductiv x x x x

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a unitaţilor adm.-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileste taxa pe teren, care reprezintă
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sa folosinţă, după caz, în condiţiile similare
impozitului pe teren.

Art.258 alin.(51 si 52) Ca excepţie de la prevederile alin. (2), in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru
terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu construcţii,
impozitul pe teren se calculeaza conform prevederilor alin.(3)-(5) numai daca indeplinesc, cumulative, următoarele conditii:

a) au prevăzut in statut ca obiect de activitate, agricultură;
b) au inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevăzut la lit.

a);
 In caz contrar, impozitul pe terenul situat in intravilan, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform
alin. (2)

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 263 alin. (2) - În cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se
calculeaza în functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin înmultirea fiecarei grupe de 200 de cm3 sau
fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Mijloace de transport cu tractiune mecanică

I. Vehicule înmatriculate
lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta

1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea
cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între  1601 cm3 si 2000 cm3,
inclusiv

18

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între  2001 cm3 si 2600 cm3,
inclusiv

72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între  2601 cm3 si 3000 cm3,
inclusiv

144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290
6. Autobuze, autocare, microbuze 24
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12
tone inclusiv

30

8. Tractoare înmatriculate 18
                          II. Vehicule înregistrate
1.     Vehicule cu capacitate cilindrică: lei/200 cm3

1.1.  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4
1.2.  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6
2.     Vehicule fărăcapacitate cilindrică evidenţiată 150 lei/an
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Art. 263 alin. (4) - Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai
mare de 12 tone

Impozitul (în lei/an)

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatica sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme
de suspensie
pentru axe
motoare

I. Vehicule cu două axe

1. Masa de cel  puţin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 133

2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 133 367

3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 367 517

4. Masa de cel  puţin  15 tone, dar mai mica de 18 tone 517 1.169

5. Masa de cel putin 18 tone 517 1.169

II. Vehicule cu 3 axe
1. Masa cel puţin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 133 231

2. Masa de cel puţin  17 tone, dar mai mica de 19 tone 231 474

3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mica de 21 de tone 474 615

4. Masa de cel puţin 21 de tone, dar mai mica de 23 de tone 615 947

5. Masa de cel puţin 23 de tone, dar mai mica de 25 de tone 947 1.472

6. Masa de cel puţin 25 de tone, dar mai mica de 26 de tone 947 1.472
7. Masa de cel putin 26 tone

947 1.472
III. Vehicule cu 4 axe

1. Masa de cel puţin 23 de tone, dar mai mica de 25 de tone 615 623

2. Masa de cel puţin 25 de tone, dar mai mica de 27 de tone 623 973

3. Masa de cel puţin 27 de tone, dar mai mica de 29 de tone 973 1.545

4. Masa de cel  puţin 29 de tone, dar mai mica de 31 de tone 1.545 2.291

5. Masa de cel putin 31 de tone, dar mai mica de 32 de tone 1.545 2.291

6. Masa de cel putin 32 tone 1.545 2.291

Art. 263 alin. (5) - Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de
transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

Impozitul (în lei/an)

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatica sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie
pentru axe
motoare

I. Vehicule cu 2+1 axe

1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica 14 tone 0 0

2. Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica 16 tone 0 0

3. Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica 18 tone 0 60

4. Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica 20 tone 60 137

5. Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica 22 tone 137 320

6. Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica 23 tone 320 414
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7. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica 25 tone 414 747

8. Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica 28 tone
747 1.310

9. Masa de cel putin 28 tone 747 1.310

II.
Vehicule cu 2+2 axe
1. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica 25 tone 128 299

2. Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica 25 tone 299 491

3. Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica 28 tone 491 721

4. Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica 29 tone 721 871

5. Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica 31 tone 871 1.429

6. Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica 33 tone 1.429 1.984

7. Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica 36 tone 1.984 3.012

8. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica 38 tone
1.984 3.012

9. Masa de cel putin 38 tone 1.984 3.012
III. Vehicule cu 2+3 axe

1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica 38 tone 1.579 2.197

2. Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica 40 tone
2.197 2.986

3. Masa de cel putin 40 tone 2.197 2.986
IV. Vehicule cu 3+2 axe

1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica 38 tone 1.395 1.937

2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica 40 tone 1.937 2.679

3. Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica 44 tone 2.679 3.963

4. Masa de cel putin 44 tone 2.679 3.963
V. Vehicule cu 3+3 axe

1. Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica 38 tone 794 960

2. Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica 40 tone 960 1.434

3. Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica 44 tone 1.434 2.283

4. Masa de cel putin 44 tone 1.434 2.283
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Veniturile din impozitul asupra mijloacelor de transport, stabilite in conformitate cu prevederile art. 263 alin. (4) si
(5), precum si amenzile si penalitatile aferente, se pot utiliza exclusiv pentru lucrarile de intretinere, modernizare si
reabilitare a drumurilor locale si judetene, din care 60% constituie venit la bugetul local si 40% venit la bugetul judetean.

Art. 255 alin. (1) si (3), art. 260 alin. (1) si  (3) si art. 265 alin. (1) si  (5)
Impozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa pe teren, precum si impozitul pe mijlocul de transport se plătesc anual, în

două rate egale, până la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.  Impozitul anual pe cladiri, teren, si mijlocul de
transport, datorat aceluiasi buget local de către contribuabilii, persoane fizice si juridice, de până la 50 de lei inclusiv, se
plăteste integral până la primul termen de plată.

Art. 283 alin. (3)
Taxe pentru vehiculele lente care circulă ocazional pe drumurile publice, pentru care nu există obligativitatea

înmatriculării
a)  Taxa de înregistrare este de 42 de lei.
b)  Contravaloarea certificatului de înregistrare este de 35 lei
c) Contravaloarea plăcuţei cu numarul de înregistrare este de 42 lei.

Detinatorii de vehicule lente sunt obligati la plata taxei pentru vehicule lente, pentru fiecare vehicul din lista de
mai jos, aceştia avand obligatia de a depune o declaratie in termen de 30 zile de la data dobindirii sub sancţiunile prevăzute
la art. 294 alin. (2) din Codul fiscal.

Art. 263 alin. (6) - Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată Impozit
- lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv 9
b. Peste 1 tonă, 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

Art. 263 alin. (7) - Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz
personal 21

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56
3. Bărci cu motor 210
4. Nave de sport şi agrement *) 1119
5. Scutere de apă 210
6. Remorchere şi împingătoare: x

a) până la 500 CP, inclusiv 559
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1398
d) peste 4000 CP 2237

7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 182
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până
la 3000 de tone, inclusiv 280

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490
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                                                       L I S T A - cuprinzând vehiculele lente

1. Autocositoare
2. Autoexcavator (excavator pe autoşasiu)
3. Autogreder
4. Autoscreper
5. Autostivuitor
6. Buldozer pe pneuri
7. Combin agricola pentru recoltat cereale sau furaje
8. Compactor autopropulsat
9. Electrocar cu echipamente: sudura, grup electrogen, pompa etc.
10. Excavator cu racleţi pentru sapat şanţuri
11. Excavator cu rotor pentru sapat şanţuri
12. Excavator pe pneuri
13. Freza autopropulsata pentru canale
14. Freza autopropulsata pentru pamânt stabilizat
15. Freza rutiera
16. Încarcator cu o cupa pe pneuri
17. Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare
18. Macara cu greifer
19. Macara mobila pe pneuri
20. Macara turn autopropulsata
21. Maşina autopropulsata multifuncţional pentru lucrari de terasamente
22. Maşina autopropulsata pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor
23. Maşina autopropulsata pentru decopertarea îmbracamintei asfaltice la drumuri
24. Maşina autopropulsată pentru finisarea drumurilor
25. Maşina autopropulsata pentru forat
26. Maşina autopropulsata pentru turnat asfalt
27. Maşina autopropulsată pentru inlaturarea zăpezii, Plug de zapada autopropulsat
28. Şasiu autopropulsat cu fierastrau pantru taiat lemn
29. Tractor pe pneuri
30. Troliu autopropulsat
31. Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor
32. Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa
33. Vehicul pentru macinat şi compactat deşeuri
34. Vehicul pentru marcarea drumurilor
35. Vehicul pentru taiat si compactat deseuri
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TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR
Art. 267 alin. (1) şi (2)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în
mediul rural - lei -

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de
urbanism

a) până la 150 m2, inclusiv 3
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 3,5
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 4,5
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 6
e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv 7
f) peste 1000 m2 7 + 0,005 lei/ m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1000 m2

Art. 267 alin. (4)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau
excavări

8 lei pentru fiecare m2 afectat

Art. 267 alin. (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

8 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie

Art. 267 alin. (11)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările
de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă,
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi
televiziune prin cablu

13 lei pentru fiecare racord

Art. 267 alin. (12)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de
către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de
către primari sau de structurile de specialitate din
cadrul consiliului judeţean

15 lei

Art. 267 alin. (13)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură
stradală şi adresă

9 lei

Art. 268 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru
desfăşurarea unei activităţi economice în mediul rural

15 lei

Art. 268 alin. (2)
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de
funcţionare

20 lei

Art. 268 alin. (3)
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,
deţinute de consiliile locale

32 lei pentru fiecare m2 sau fracţiune de m2

Art. 268 alin. (4)
Taxa pentru eliberarea certificatului de producător 80 lei

Art. 268 alin. (5)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

a)  bar şi alte activităţi de servire a băuturilor,
cod CAEN 5630 – 4.000 lei

b)  restaurant, cod CAEN 5610 - 4.000 lei

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de transport
persoane  în regim de taxi, pentru viza anuală a
acestora, prelungirea autorizaţiilor de transport şi
autorizaţiilor taxi, a autorizaţiilor dispecerat

120 lei
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          Pentru eliberarea autorizaţiei de construire taxa este de 1% din valoarea autorizata a lucrarilor, inclusiv a instalaţiilor
aferente acestora. Pentru cladirile cu destinaţie de locuinţe şi anexe gospodareşti taxele se reduc cu 50 %. (art. 267 alin. (3 si
8))
         Taxele de autorizare nu se datoreaza în cazul eliberarii de autorizaţii pentru lacaşuri de cult, inclusiv pentru
construcţiile-anexe ale acestora, pentru lucrarile de dezvoltare, de modernizare sau de reabilitare a infrastructurilor din
transporturi care aparţin domeniului public al statului, pentru lucrarile de interes public judeţean sau local, pentru
construcţiile ai caror beneficiari sunt instituţiile publice, si pentru autorizatiile de construire de autostrazi si cai ferate
atribuite prin concesionare conform Legii (art. 269 lit. a), b), c), d) si e))

 Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţiala sau totala, a construcţiilor şi a amenajrilor taxa datorat este de
0,1 % din valoarea impozabila a acestora. În cazul desfiinţari parţiale cuantumul taxei se calculeaza proporţional cu
suprafaţa construita a cladirii supuse demolarii. (267 alin . (9))
            Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de construire taxa este de 30% din valoarea
taxei iniţiale. (art. 267 alin. (10))

Taxa datorată pentru eliberarea autorizaţiei de construire, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi al persoanelor
juridice, se stabileşte pe baza valorii de proiect declarate de solicitant, care corespunde înregistrărilor din cererea pentru
eliberarea autorizaţiei respective, şi se plăteşte anticipat eliberării acesteia.

În cazul lucrărilor de construire a clădirilor utilizate ca locuinţă, atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cel al
persoanelor juridice, precum şi pentru anexele la locuinţă, dacă valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea
autorizaţiei de construire este mai mică decât valoarea impozabilă determinată în condiţiile art.251 alin. (3) din Codul fiscal,
taxa se calculează prin aplicarea cotei de 1% sau reduse cu 50%, după caz, asupra valorii impozabile.

Regularizarea taxei pentru autorizatia de construire la terminarea lucrarilor, se face pe baza valorii reale a lucrarilor
de constructie, valoare care, în cazul autorizatiei de construire pentru construcţiie de locuinţe şi anexele aferente acestora,
nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform anexei privind impozitul pe cladiri din hotararea
de consiliul local aferenta anului cand a fost terminata lucrarea.

În termen de cel mult 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de construire/desfiintare, 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 reală a lucrărilor de construcţie la serviciul Urbanism, serviciu care,  în termen de 15 zile de la depunerea declaratiei
va întocmi procesul-verbal de receptie si va calcula taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie. Termenul
de plata a eventualelor diferente rezultate in urma regularizarii taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire este de 15
zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii valabilitatii autorizatiei
de construire.

In cazul in care in urma regularizarii taxei de autorizare beneficiarului autorizatiei de construire i se cuvine
restituirea unei sume, iar acesta inregistreaza obligatii bugetare restante, regularizarea se face potrivit prevederilor legale in
vigoare.
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TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

 Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclama şi publicitate se calculeaza anual, prin înmulţirea numarului de
metri patraţi sau a fracţiunii de metru patrat a suprafeţei pentru reclama sau publicitate cu urmatoarele sume :

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
- lei/m2 sau fracţiune de m2 -

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana
derulează o activitate economică 32Art. 271 alin. (2)

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj
pentru reclamă şi publicitate 23

IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:

- lei/m2 -
a) în cazul videotecilor 2Art. 275 alin. (2)

b) în cazul discotecilor 3

ALTE TAXE
Art. 283 alin. (1)

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL FISCAL 2013Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice

Valoarea taxei - lei/mp/zi-

1. pentru vânzarea de legume, fructe 7

2. pentru vânzarea de produse alimentare 7

3. pentru vânzarea de alte produse şi prestări servicii 7

4.
taxa de parcare in locuri publice amenajate (cu
rezervare) 70 lei/an/loc (0,192 lei/zi/loc)

Pentru eliberarea certificatelor fiscale de orice fel, atât pentru persoanele juridice cât si pentru persoanele fizice,
taxa este de 6 lei.

Pentru efectuarea de copii xerox de pe acte : 0,40 lei pagina format A4 si 0,50 lei pagina format A3;
Taxele se achita anticipat, în numerar la casieria Primăriei sau prin virament in contul deschis la Trezoreria Ilfov

SANCŢIUNI

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 294 alin. (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele
de la lit. b)-d) cu amendă de la 279 de lei la 696 de lei

Art. 294 alin. (4)
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea,
după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole  constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 lei.
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Conform art. 2941 Contraventiilor prevăzute de art. 294 alin.(3) si (6) li se aplica dispozitiile O.G. 2/2001 privind
regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si
completarile ulterioare, inclusiv posibilitatea achitarii pe loc, sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumatate din minimul amenzii.

LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare

ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Nr.
crt.

Extras din norma juridică
- lei -

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi

Libertăţilor Cetăţeneşti, 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 de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte
autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor
lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor,
adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o
situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară
de timbru mai mare

2

2 Eliberarea certificatului de producător

Punct abrogat prin art. 80 lit.
j) din Ordonanta Guvernului
nr. 36/2002 privind
impozitele si taxele locale

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: X
- pentru animale sub 2 ani 23
- pentru animale peste 2 ani 2
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap
de animal, în bilete de proprietate: X

- pentru animale sub 2 ani 24

- pentru animale peste 2 ani 5

5 Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală

Punct abrogat prin art. 1, pct.
144 din Legea nr. 174/2004
pentru aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură
fiscală

6 Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale
folosite în justiţie 2

7 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2
8 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi  sexului 15
9 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

Art. 294 alin. (6)

(6) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3)
şi (4) se majorează cu 300%, respectiv:
- contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă de la 280 lei la 1116 lei, iar
cele de la lit. b)- d) cu amenda de la 1116 lei la 2784 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 1300 lei la 6312 lei.
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10 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare
civilă întocmite de autorităţile străine 2

11 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2

12 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase,
distruse sau deteriorate 2

CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum

şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

Acte de identitate: X
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii români,
eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate pentru cetăţenii
străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi înscrierea menţiunilor
privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei cetăţenilor români

5

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei
Abrogat prin Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr.
70/2009

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor
fără cetăţenie 6

1

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii
provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

Abrogat prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.

70/2009

2 Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date
din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei

Abrogat prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.

70/2009
3 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3
4 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2

CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători
de autovehicule: x

a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi
subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E 6

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria
A

Abrogat prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.

70/2009

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând
uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

Abrogat prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.

70/2009
d) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi
subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV 28

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând
uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

Abrogat prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.

70/2009

1

 f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din
categoriile C+E, D+E

Abrogat prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.

70/2009

2

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a
persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea
aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care
nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor
pentru categoriile B, B1, B+E

84

3 Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

Abrogat prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.
70/2009

4 Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la
examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere

Abrogat prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.
70/2009
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CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de

circulaţie pentru probe
Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi
remorcilor: x

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500
kg inclusiv 60

b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă între 750
kg şi 3500 kg, inclusiv

Abrogat prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.

70/2009

1

c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3500
kg 145

2 Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor
neînmatriculate permanent sau temporar 9

3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 414
CAPITOLUL IV1

Taxă pentru furnizare date
Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date
din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din Registrul
naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de
înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă
a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare

5

CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar

nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

1
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în
baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere
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      Primar,
Petre Gheorghe

  Preşedinte de şedinţă,
                          Consilier

                                Vlad Marian
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ROMÂNIA
JUDEŢUL   ILFOV Anexa nr. 2
COMUNA 1 DECEMBRIE                       la Hotarârea nr. 44/28.12.2012
CONSILIUL LOCAL

Stabilirea şi delimitarea zonelor
în intravilanul şi în extravilanul comunei 1 Decembrie

1. Intravilan
In intravilanul comunei 1 Decembrie se stabilesc 3 zone, identificate prin literele A, B, C,

delimitate după cum urmează:

Nr. crt. Tip artera Denumire artera

Precizare integral
sau, pentru

segment din artera,
numerele din

interval Zona
1 Str. Oituz integral C
2 Prl. Oituz integral C
3 Str. 1 Mai integral C
4 Şos. Giurgiului integral B
5 Str. Ion Luca Caragiale integral C
6 Str. Primăverii integral C
7 Str. Orizont integral B
8 Str. Viitorului integral B
9 Str. Livezii integral C
10 Str. Liviu Rebreanu integral C
11 Int. Fermei integral C
12 Int. Carpaţi integral C
13 Int. Soarelui integral C
14 Int. Zorilor integral C
15 Str. Viilor integral C
16 Int. Oituz integral C
17 Int. Morii integral C
18 Str. Morii integral C
19 Str. Tufanilor integral C
20 Str. Tuberozelor integral C
21 Str. Micşunelelor integral C
22 Str. Macului integral C
23 Bld. Regele Ferdinand integral A
24 Str. 2 – 26 integral A
25 Int. 2 integral A
26 Int. 12 integral A
27 Ale. 12 integral A
28 Ale. 12 bis integral A
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29 Str. Ion Barbu integral C
30 Str. Ion Creangă integral C
31 Str. Înfrăţirii integral C
32 Str. Prunilor integral C
33 Str. Mihail Sadoveanu integral C
34 Str. Tudor Arghezi integral C
35 Str. Mihai Eminescu integral C
36 Str. Răsăritului integral C
37 Str. Pinului integral C
38 Str. Câmpului integral C
39 Str. Plopilor integral C
40 Str. Spilamberto integral C
41 Str. Speranţei integral C
42 Str. Tineretului integral C
43 Str. Crinului integral C
44 Str. Orhideelor integral C
45 Prl. Stadionului integral C
46 Str. Artiştilor integral C
47 Str. Independenţei integral C
48 Str. Victoriei integral C
49 Str. Grigore Moisil integral C
50 Str. Ion Antonescu integral C
51 Str. Narciselor integral C
52 Str. Garoafei integral C
53 Str. Lalelei integral C
54 Str. Crizantemelor integral C
55 Str. Rozelor integral C
56 Str. Panselelor integral C
57 Str. Crişana integral C
58 Str. 8 Martie integral C
59 Str. Gloriei integral C
60 Ale. Stadionului integral C
61 Str. Careda integral C
62 Str. Păcii integral C
63 Int. Bisericii integral C

64 Toate terenurile trecute in intravilan prin PUG după
01.01.1990, identificate prin nr. de tarla si parcela C

2. Extravilan
In extravilanul comunei 1 Decembrie se stabilesc 3 zone, identificate prin literele A, B, C,

delimitate după cum urmează:

Zona A: Tarlalele T30 - A96 si   T17-Pd50 si T26-Pd87
Zona B: Tarlaua T29-A94.
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Zona C: Tarlalele T13-A33, T32 -A102, T33-A106, T34-Pd108, T35-A111, T36-Pd 113,
T37-A120, T38-A122, T39-A125, T40-A130, precum si orice alt teren identificat intr-o tarla care nu
se regaseste în zonele A sau B.

     Primar, Preşedinte de şedinţă ,
            Petre Gheorghe          Consilier


