
Anexa nr.1 la HCL nr.____ 
 

I. Impozitul pe clădiri 
 

Valorile impozabile pe metru pătrat, în cazul persoanelor fizice 
prevăzute la art. 457 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal: 
     

  
Tipul cladirii Cu instalatii de apa, 

canalizare, electrice si 
incalzire (conditii 

cumulative), 

Fara instalatii de apa, 
canalizare, electrice sau 

incalzire 

  Valoarea impozabila 
- lei/m2 - Valoarea impozabila 

- lei/m2 - 

 

A. Cladire cu cadre din beton armat 
sau cu pereti exteriori din caramida 
arsa sau din orice alte materiale 
rezultate in urma unui tratament 
termic si/sau chimic 

1.000 600 

  

B. Cladire cu peretii exteriori din 
lemn, din piatra naturala, din 
caramida nearsa, din valatuci sau din 
orice alte materiale nesupuse unui 
tratament termic si/sau chimic 

300 200 

  

C. Cladire-anexa cu cadre din beton 
armat sau cu pereti exteriori din 
caramida arsa sau din orice alte 
materiale rezultate in urma unui 
tratament termic si/sau chimic 

200 175 

  

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori 
din lemn, din piatra naturala, din 
caramida nearsa, din valatuci sau din 
orice alte materiale nesupuse unui 
tratament termic si/sau chimic 

125 75 

  

E. In cazul contribuabilului care 
detine la aceeasi adresa incaperi 
amplasate la subsol, demisol si/sau la 
mansarda, utilizate ca locuinta, in 
oricare dintre tipurile de cladiri 
prevazute la lit. A-D 

75% din suma care s-
ar aplica cladirii 

75% din suma care 
s-ar aplica cladirii 



  

F. In cazul contribuabilului care 
detine la aceeasi adresa incaperi 
amplasate la subsol, la demisol si/sau 
la mansarda, utilizate in alte scopuri 
decat cel de locuinta, in oricare dintre 
tipurile de cladiri prevazute la lit. A-
D 

50% din suma care s-
ar aplica cladirii 

50% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

 
II.  Impozitul/taxa pe teren 

 
 

II.a Nivelul impozitului/taxei pe teren pe hectar pentru terenurile 
situate în intravilanul municipiului Bailesti, înregistrate în registrul agricol la 
categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în 
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 
construcţii în suprafaţă de până la 400 m2, inclusiv: 

 

Zona în cadrul localităţii 
Nivelurile impozitului/taxei 

- lei/ha - 

A 6042 

B 4215 

C 2668 

D 1410 

 
II.b Nivelul impozitului/taxei pe teren pe hectar pentru terenurile 

situate în intravilanul municipiului Bailesti, înregistrate în registrul agricol 
la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii: 

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 0 

8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 

9 Teren neproductiv 0 0 0 0 

 
II.b Nivelul impozitului/taxei pe teren pe hectar pentru terenurile 

situate în extravilanul municipiului Bailesti 
Nr. 
crt. Categoria de folosinta Impozit (lei) 

  zona 

  I II III IV 

1 Teren cu constructii 31 28 26 22 

2 Teren arabil 50 48 45 42 

3 Pasune 28 26 22 20 

4 Faneata 28 26 22 20 

5 Vie pe rod, alta decat cea 
prevazuta la nr. crt. 5.1 

55 53 12 48 

5.1 Vie pana la intrarea pe 
rod 

X X X X 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 56 53 12 48 

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 

 
III. Impozitul pe mijloacele de transport 

 
III.a Pentru vehiculele din listă se stabilesc următoarele niveluri pe 

fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune: 
Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică Lei/200 cm3 sau 

fracţiune din aceasta 
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta 

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

8 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de 
peste 1.600 cm3 

9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 
cm3 inclusiv 

18 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 
cm3 inclusiv 

72 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 
cm3 inclusiv 

144 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 

7 Autobuze, autocare, microbuze 24 

8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 
de până la 12 tone, inclusiv 

30 

9 Tractoare înmatriculate 18 

II. Vehicule înregistrate 

1 Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <4.800 cm3 2 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >4.800 cm3 4 



2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50 lei/an 

 
 III.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 
maximă 
admisă 

Impozitul 
(în lei/an) 

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

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare 

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 1169 

  5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1169 

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 1472 

  6 Masa de cel puţin 25 tone, dar 
mai mică de 26 tone 947 1472 

  7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1472 



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 2291 

  5 Masa de cel puţin 31 tone, dar 
mai mică de 32 tone 1.545 2291 

  6 Masa de cel puţin 32 tone 1.545 2291 

 
III.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 maximă admisă 

Impozitul 
(în lei/an) 

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau 

echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

I. 
 2 + 1 axe 

 1 Masa de cel 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 1310 

 9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1310 

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 1429 

 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1984 

 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3012 

 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.984 3012 

 9 Masa de cel puţin 38 tone 1.984 3012 

III 2+3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.579 2197 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197 2986 

  3 Masa de cel puţin 40 tone 2.197 2986 

IV 3+2 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 1937 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2679 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3963 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 2.679 3963 



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 1434 2.283 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 1434 2.283 

 
 

III.d În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu 
face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la III.c impozitul pe 
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul 
următor: 

 

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 

 
III.e În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de 

transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 

Mijlocul de transport pe apă Impozit 
- lei/an - 

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 1.119 

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 

 
 

IV. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 
 

 
 

IV. a Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în 
mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului 
următor: 

 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism 
a) până la 150 m2, inclusiv 
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 
e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 
f) peste 1.000 m2 

- lei - 
5 
6 
8 

10 
12 

14 + 0,01 lei/m2, pentru 
fiecare m2 care depăşeşte 

1.000 m2 

IV.b 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 

11 lei 



IV.c Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau 
excavări 

7 lei/mp. 
 

IV.d Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, 
containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi 
panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în 
spaţiile publice 

7 lei, pentru 
fiecare metru pătrat de 
suprafaţă ocupată de 

construcţie. 
 

IV.e 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 

11 lei, pentru fiecare 
racord 

IV.f Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 
stradală şi adresă 

8 lei. 
 

IV.g Taxa pentru eliberarea atestatului de producator      10  lei 
IV.h Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol 

                   30 lei 

  
IV.i(1) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 

desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, clasificată în clasa CAEN 561   
– „restaurante” şi 563 –„baruri”, se stabileşte astfel: 

a) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată până la  
     25 mp inclusiv 

200 lei 

b) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată între  
     26 mp şi 50 mp 

400 lei 

c) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată între  
     51 mp si 100 mp 

700 lei 

d) pentru unităţile cu suprafaţă desfăşurată de peste 100 mp   1.000 lei 
 (2) Taxa se plăteşte anticipat la eliberarea/vizarea autorizaţiei de 
funcţionare. Autorizaţiile pentru desfăşurarea unei activităţi economice se 
vizează anual, până la data de 31 decembrie pentru anul următor. 

 
IV.j Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se 

stabileşte la 15 lei. 
 
 
 
 
 
 
 



V. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 
 

V.a) în cazul unui afişaj situat în locul în care 
persoana derulează o activitate economică. 
 

25 lei/mp sau fractiune 
de mp 

V.b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau 
oricărei altei structuri de afişaj pentru 
reclamă şi publicitate 

20 lei/mp sau fractiune 
de mp 

 
 
 

 VI . Impozitul pe spectacole  
 
   a)  2%, in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru, 
balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competitie sportiva interna sau internationala;  
   b) 3% in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la 
lit. a).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 VIII . Alte taxe locale  
 

 
 

     
 
 
 

1 Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale 
administrativa 

500 lei 

2 Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile 
locale, consiliul local 

5 lei 

3 Taxa parcarea curenta a autovehiculelor 1.5 
lei/ora/vehicul 

4 Taxa depozitare materiale 0.2 lei/mp/zi 
5 Taxa desfacerea produselor ce fac obiectul comertului in piete , 

targuri , parcari 
0.2 lei/mp/zi 

6 Taxa numere moped 23 lei 
7 Taxa numere vehicule lente 46 lei 
 Taxa trafic greu pe raza municipiului Bailesti  

- 3,7 - 7,5 to 
  

- 7,5 – 15 to 
 

- peste 15 to 
 
 

 
100 lei/luna 
sau 20 lei/zi 

 
150 lei/luna 
sau 25 lei/zi 

 
250 lei/luna 
sau 30 lei/zi 

8 Taxa certificat de atestare fiscala  4 lei 
9 Taxa cununie la UAT Bailesti 

Taxa cununie in alte locuri 
60 lei 

100 lei 
10 Taxa instalare cort 500 lei 


