
JUDEŢUL ARGEŞ   
MUNICIPIUL PITEŞTI   

CONSILIUL LOCAL   
 

 
H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2011 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în şedinţă ordinară; 
Luând în discuţie: 
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Piteşti ; 

                - Raportul nr. 25.480/11.05.2010 al Direcţiei Economice, Direcţiei Tehnice 
şi de Urbanism, Direcţiei Administraţie Publică Locală, Serviciului Patrimoniu şi 
Cadastru Imobiliar, Serviciului Control şi Autorizare Activităţi Economice şi 
Serviciului Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice; 

        -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în 
rapoartele nr. 26308/2010, nr. 26309/2010, nr. 26310/2010, nr. 26311/2010 şi nr. 
26312/2010; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale HGR nr. 44/2004 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale HGR nr. 956/2009 privind nivelurile 
pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, 
precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010, ale OUG nr. 
44/16.04.2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, ale Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de 
construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale  
Ordinului nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin (4) lit. c) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi ale art. 20 alin (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale; 

În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art. 1 Impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2011, se stabilesc la 
acelaşi nivel cu cel al impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2010, potrivit 
anexelor nr. 1 - 14. 

Art.  2 Anexele nr. 1 - 14 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 3 Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale HGR 
nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 50/1991 
privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi ale  Ordinului nr. 1430/2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor 
de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale 
HGR nr. 956 /2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele 
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 
fiscal 2010. 

Art. 4 Primarul Municipiului Piteşti, Direcţia Economică, Direcţia Tehnică 
şi de Urbanism, Direcţia Administraţie Publică Locală, Serviciul Patrimoniu şi 
Cadastru Imobiliar, Serviciul Control şi Autorizare Activităţi Economice, Serviciul 
Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice, Administraţia Domeniului Public 
Piteşti, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municpiului Piteşti, Serviciul 
Public Pieţe Agroalimentare şi Salubritate Stradală, Serviciul Public Comunitar Local 
de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Piteşti vor aduce la îndeplinire dispoziţiile 
prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora, precum şi Consiliului Judeţean 
Argeş, Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Argeş, Administraţiei 
Finanţelor Publice a Municipiului Piteşti, Poliţiei Comunitare a Municipiului Piteşti, 
Autorităţii de Sănătate Publică a Judeţului Argeş de către Secretarul Municipiului 
Piteşti. 

Hotărârea intră în vigoare începând cu anul fiscal 2011, dată la care îşi 
încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare. 

Hotărârea va fi publicată în „Informaţia Piteştenilor”. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Gheorghe Oprea  

              
 
 
                Contrasemnează: 

          SECRETAR, 
    Iosiv Cerbureanu 

 
 
 
 
 
 
Piteşti 
Nr. 158 din 19.05.2010 

 
 



Anexa nr. 1 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 158 / 2010     

 
Impozite şi taxe locale pentru anul fiscal 2011 

 
Art. 1 Impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2011, se stabilesc, după cum urmează : 

a) – impozitul/taxa pe clădiri, în cazul contribuabililor persoane juridice, se calculează prin aplicarea 
cotei de 1,25% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform 
prevederilor legale în vigoare; 

b) - în cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 7% asupra valorii de inventar a clădirii 
înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare; 

c) - taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate realizate în baza unui contract sau a unui altfel de 
înţelegeri cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă 
scrise şi audiovizuale se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra valorii serviciilor de reclamă şi 
publicitate prevăzute în contract, exclusiv taxa pe valoarea adăugată; 

d) - pentru şederea în municipiul Piteşti se stabileşte taxa hotelieră pentru fiecare zi de cazare, de 3% 
care se aplică la tarifele de cazare, practicate de unităţile hoteliere. 

Art. 2 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului 
pe mijloacele de transport, de către persoanele fizice, se acordă o bonificaţie de 10% dacă plata impozitului 
datorat pentru întregul an se efectuează până la data de 31 martie inclusiv, a anului fiscal 2011. 

Art. 3 (1) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin 
înmultirea numărului de mp sau a fracţiunii de mp a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu 
sumele stabilite astfel : 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, taxa 
este de 28 lei/an/mp sau fracţiune de mp; 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structura de afişaj pentru reclamă şi publicitate, taxa 
este de 24 lei/an/mp sau fracţiune de mp. 

(2) În situaţia în care afişajul în scop de reclamă şi publicitate este amplasat în cursul anului, 
taxa se datorează începand cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a eliberat autorizaţia de 
construire.  

(3) Taxa datorată se dă la scădere de la data de întâi a lunii următoare celei în care 
contribuabilul a depus cererea prin care pe propria răspundere renunţă la această modalitate de afişaj în scop 
de reclamă şi publicitate. 

(4) Contribuabilii care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi 
publicitate au obligaţia de a depune o declaraţie de impunere anuală la Serviciul Public de Exploatare a 
Patrimoniului Municpiului Piteşti, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an sau în termen de 30 de zile de la 
data eliberării autorizaţiei de construire, după caz. 

(5) Modelul declaraţiei de impunere privind stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă 
şi publicitate, este prevăzut în anexa nr.2. 

Art.4. (1) Taxa pentru deţinerea sau utilizarea de echipamente şi utilaje destinate obţinerii de 
venituri, care folosesc infrastructura publică locală se stabileşte la valoarea de 34 lei/an.  

(2) Pentru echipamentele şi utilajele existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice 
la data de 1 ianuarie, taxele locale datorate pentru întregul an fiscal se achită până cel târziu la data de 31 
ianuarie a anului de referinţă. 

(3) Pentru echipamentele şi utilajele dobândite după data de 1 ianuarie, taxele locale se 
datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit echipamentul sau utilajul, 
proporţional cu perioada ramasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv, şi se achită în cel mult 30 de zile 
calendaristice de la data dobândirii.  

(4) Pentru echipamentele şi utilajele înstrăinate ori scoase din funcţiune, taxele locale 
aferente se dau la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs această situaţie, 
proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal  respectiv. 

(5) Modelul declaraţiei de impunere privind stabilirea taxei locale pentru deţinerea sau 
utilizarea de echipamente şi utilaje destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, 
este prevăzut în anexa nr. 3. 

Art. 5 Zonarea pentru impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren este cea prevăzută în 
HCL Piteşti nr.265/2002 şi în Dispoziţia nr. 1142/2002 a Primarului Municipiului Piteşti. 

Art. 6 (1) Pentru activităţile artistice şi distractive de videotecă şi discotecă impozitul pe 
spectacole se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfaşoară spectacolul, după cum urmează: 

a) în cazul videotecilor – 0,25  lei/mp/zi; 
b) în cazul discotecilor – 0,25  lei/mp/zi. 



(2) Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor stabilite  la alin.(1), se 
aplică coeficientul de corecţie, ce corespunde localităţii urbane de rangul II, respectiv coeficientul 4,00.   

Art. 7 Taxa pentru realizarea de copii de pe documentele solicitate în condiţiile Legii nr. 
544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, se 
stabileşte la valoarea de 1 leu/pagină. 

Art. 8 Procedura, criteriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădiri 
datorat de către persoanele fizice pentru locuinţa de domiciliu, prevăzute la art. 286 alin.(1), din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare sunt prevăzute în anexa nr. 4. 

Art. 9 Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, contribuabilii datorează taxe 
diferenţiate, conform anexei nr. 5. 

Art. 10 Pentru eliberarea/viza anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 
publică, contribuabilii datorează taxe diferenţiate, conform anexei nr. 6. 

Art. 11 Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în 
cazul persoanelor fizice, impozitul pe mijloacele de transport, impozitul/taxa pe teren, precum şi amenzile 
astfel cum au fost stabilite prin HGR nr.956/2009, aplicabile începând cu anul fiscal 2010, sunt prevăzute în 
anexele nr. 7 - 13. 

Art. 12 (1) Pentru utilizarea temporară a locurilor publice, contribuabilii datorează taxe 
diferenţiate, potrivit anexei nr. 14. 

(2) Taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice, se plătesc anticipat şi se încasează 
în baza acordurilor şi a autorizaţiilor eliberate de primar.  

(3) Utilizarea temporară a locurilor publice pentru desfăşurarea unor activităţi economice, se 
face în baza acordului de comercializare eliberat de primar. Modelul acordului de comercializare, precum şi 
procedurile de eliberare, se stabilesc prin dispoziţia primarului. 

Art. 13 Taxa pentru asistenţă şi reprezentare a persoanelor fizice, care solicită consultanţă, 
asistenţă şi reprezentare privind operaţiunea de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a 
funcţionării, se stabileşte la valoarea de 30 lei/cerere de asistenţă şi reprezentare. 

Art. 14 Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare se stabileşte după cum urmează:  

a. impozitul pe clădiri datorat de către contribuabilii persoane fizice, cu o cotă de 5 %; 
b. impozitul pe mijloacele de transport, prevăzut în anexa nr. 8, cu o cotă de 5%; 
c. impozitul/taxa pe teren, prevăzut în anexa nr. 10, nr. 11, nr. 12, cu o cotă de 5%; 
d. taxa în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, cu o 

cotă de 20 %, iar în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, cu o 
cotă de 20%; 

e. taxa pentru deţinerea sau utilizarea de echipamente şi utilaje destinate obţinerii de venituri, care 
folosesc infrastructura publică locală, cu o cotă de 20 %; 

f. taxele prevăzute în anexa nr. 5, lit A, punctul 1, 3, 6, 10, 11 şi 12, precum şi cele de la lit. B, 
punctul 1, 2 şi 3 cu o cotă de 20 %. 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Anexa nr. 2 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 158 / 2010     

 
 
 

DECLARAŢIE DE IMPUNERE 
privind stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate la locul derulării 

activităţii  
şi a taxei pentru oricare alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate 

 
DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI 

 
Codul unic de înregistrare / cod numeric personal……………………………………. 
Denumirea…………………………………………………………………………….. 
Sediul / domiciliu …………………………………………………………………….. 
Judeţul/sectorul……………………………………………………………………….. 
Localitatea…………………………………codul poştal……………………………… 
Strada………………………………………………………..nr…………….…………. 
Bloc…………………….sc …..………….…….et …….…………….ap …….………… 
 

Banca Cont 
  

 
1. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate la locul derulării activităţii: 

 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Locul amplasării 

Suprafaţa 
afişajului/panoului/

alte mijloace 
-mp- 

Durata 
amplasării 

 
- luni- 

Taxa  
datorată 

 
lei/an/mp 

Total taxă 
datorată 

(col.2x col.3x 
col.4) 
- lei- 

0 1 2 3 4 5 

 
 
 
 

    

 
 
2. Taxa  pentru oricare alt panou, afisaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate: 

 

Nr. 
Crt. 

Locul amplasării 

Suprafaţa 
afişajului/panoului/

alte mijloace 
-mp- 

Durata 
amplasării 

 
- luni- 

Taxa  
datorată 

 
lei/an/mp 

Total taxă 
datorată 

(col.2x col.3x 
col.4) 
- lei- 

0 1 2 3 4 5 

 
 
 
 

    

 
 
 

 
                 Prin semnarea prezentei am luat la cunostinţă că declararea necorespunzătoare a adevarului se 
pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. 
 
 Data completării: ……………………… 
 

Director / Persoana fizică autorizată potrivit legii 
 

L.S.……………………………… 
(numele, prenumele şi semnătura) 

Şeful compartimentului contabil, 
 

.……………………………… 
(numele, prenumele şi semnătura) 

 



 Anexa nr. 3 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 158 / 2010     

 
 
 

 
DATE DE IDENTIFICARE A PLĂTITORULUI 

 
Codul unic de înregistrare / cod numeric personal……………………………………. 
Denumirea…………………………………………………………………………….. 
Sediul / domiciliu …………………………………………………………………….. 
Judeţul/sectorul……………………………………………………………………….. 
Localitatea…………………………………codul poştal……………………………… 
Strada………………………………………………………..nr…………….…………. 
Bloc…………………….sc…..………….…….et…….…………….ap…….………… 
 
 

 
 

DECLARAŢIA DE IMPUNERE 
privind stabilirea taxei locale pentru deţinerea sau utilizarea de 

echipamente şi utilaje destinate obţinerii de venituri care folosesc 
infrastructura publică locală, datorată în temeiul Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 

             Subsemnatul(a)…………….……………….....în calitate de……………………… la S.C. /A.F./ 

P.F.I. …………………………….legitimat prin B.I./C.I. seria …….nr……………., 

C.N.P……………………..… declar că S.C. /A.F./ P.F.I.  ………………………deţine în proprietate un 

număr de …echipamente şi utilaje destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, 

detaliate pe verso-ul prezentei. 

              Prin semnarea prezentei am luat la cunostinţă că declararea necorespunzatoare a adevarului se 

pedepseşte conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. 

 

 
 
 
 
Data completării: ……………………… 
 
 

Director / Persoana fizică autorizată potrivit legii 
 

L.S.……………………………… 
(numele, prenumele şi semnătura) 

Şeful compartimentului contabil, 
 

.……………………………… 
(numele, prenumele şi semnătura) 

 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr. 3  
- verso – 

S I T U A Ţ I A 
cuprinzând echipamentele şi utilajele destinate obţinerii de venituri, 

 care folosesc infrastructura publică locală 
 

Nr.
crt.

Tip echipament şi utilaj destinat obţinerii  
de venituri care folosesc 

 infrastructura publică locală 
Nr. 

Data 
dobândirii 

Taxa datorată 
- lei/an- 

Total taxă 
datorată 

(col.2x col.4) 
Observaţii 

0 1 2 3 4 5 6 
1 Autocositoare       
2 Autoexcavator (excavator pe autoşasiu)      
3 Autogreder sau autogreper      
4 Buldozer pe pneuri       
5 Compactor autopropulsat      
6 Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, 

excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau 
excavator pe pneuri 

     

7 Freză autopropulsată pentru canale sau 
pentru pământ stabilizat 

     

8 Freză rutieră      
9 Încărcător cu o cupă pe pneuri      

10 Instalaţie autopropulsată de sortare-
concasare 

     

11 Macara cu greifer      
12 Macara mobilă pe pneuri      
13 Macara turn autopropulsată      
14 Maşină autopropulsată pentru oricare din 

următoarele: 
a) lucrări de terasamente 
b) construcţia şi întreţinerea drumurilor 
c) decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la 

drumuri 
d) finisarea drumurilor 
e) forat 
f) turnarea asfaltului 
g) înlăturarea zăpezii 

     

15 Şasiu autopropulsat cu ferăstrau pentru tăiat 
lemne 

     

16 Tractor pe pneuri      
17 Troliu autopropulsat      
18 Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea 

drumurilor 
     

19 Vehicul pentru pompieri pentru derularea 
furtunurilor de apă 

     

20 Vehicul pentru măcinat şi compactat 
deşeuri 

     

21 Vehicul pentru marcarea drumurilor      
22 Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri      
23 Altele asemenea      

 Total       
 

 



                                                                                                                                Anexa nr. 4  
la Hotărârea Consiliului Local nr. 158 / 2010     

 
REGULAMENT 

 
privind procedura de acordare a facilităţii fiscale de scutire cu 100% 

a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice, 
în Municipiul Piteşti pentru anul fiscal 2011 

 
 

În conformitate cu dispoziţiile art.286 alin (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu 
modificările şi completările ulterioare precum şi ale Hotărârii Guvernului României nr. 44/2004 pentru 
aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, se aprobă prezentul Regulament care reglementează procedura de acordare a 
facilităţii fiscale de scutire cu 100% a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice, în 
municipiul Piteşti: 

Art.1. (1) – Pentru anul fiscal 2011 se scuteşte cu 100% de la plată impozitul pe clădiri datorat de 
contribuabilii persoane fizice, în cazul în care aceştia se obligă ca în anul în care beneficiază de această 
facilitate fiscală să realizeze lucrări de natura celor care se pot executa fără autorizaţie de construire, în 
condiţiile legii, respectiv: 

a) reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase; 
b) înlocuiri de tâmplărie exterioară, la apartamente/case aflate în proprietate, cu excepţia 
închiderilor  şi înlocuirilor de tâmplărie la balcoane sau logii; 
c) zugrăveli şi vopsitorii exterioare pe întreaga dimensiune verticală a faţadei clădirii sau pe 
întreaga dimensiune verticală a faţadei scării blocului de locuinţe; 
d) reparaţii şi înlocuiri la finisaje exterioare - tencuieli, placaje şi altele asemenea pe întreaga 
dimensiune verticală a faţadei clădirii sau sau pe întreaga dimensiune verticală a faţadei scării 
blocului de locuinţe,  

precum şi pentru contribuabilii persoane fizice, în cazul în care aceştia se obligă ca în anul în care 
beneficiază de această facilitate fiscală să realizeze lucrări de natura celor care se pot executa cu autorizaţie 
de construire, în condiţiile legii, respectiv: 

e) înlocuire acoperişuri tip terasă cu acoperişuri tip şarpantă, cu excepţia situaţiilor în care se 
execută spaţii locuibile la mansardă. 

           (2) – Dispoziţiile alin. (1) se aplică după realizarea investiţiei şi numai sub condiţia ca valoarea 
investiţiei să fie egală sau mai mare decât valoarea facilităţii fiscale ce poate fi acordată. 

           (3) – Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru lucrările realizate în interiorul clădirilor/blocurilor 
de locuinţe, precum şi pentru lucrările realizate la casa scării acestora. 

Art.2. (1) – Cererile pentru acordarea facilităţii fiscale se depun de contribuabilii persoane fizice la 
Primăria Municipiului Piteşti – Direcţia Economică înainte de începerea lucrărilor. 

           (2) – Cererea cuprinde datele şi documentele prevăzute în anexa care face parte integrantă din 
prezentul Regulament. 

           (3) – Termenul limită de depunere a cererilor însoţite de actele necesare este data de 31 martie 
2011 inclusiv.  Termenul este de decădere. 

           (4) – Solicitantul are obligaţia de a înştiinţa în scris, după expirarea termenului prevăzut la art.5, 
Primăria Municipiului Piteşti – Direcţia Economică, înainte cu 48 de ore asupra datei la care vor începe 
lucrările prevăzute la art.1 lit. a) ÷ e). 

           (5) – Pentru lucrările prevăzute la art.1 alin. (1) lit. a), c), d)  şi e) şi care se realizează la blocuri 
de locuinţe, odată cu depunerea cererii solicitanţii vor depune şi hotărârea adunării generale a asociaţiei de 
proprietari adoptată, potrivit legii, în anul 2010/2011 din care să rezulte că au fost aprobate lucrările de 
reparaţii ce urmează a se efectua în cursul anului 2011, cota parte indiviză precum şi suma corespunzătoare 
acesteia, privind participarea fiecărui proprietar la cheltuielile de reparaţii ce se vor executa şi care au fost 
aprobate prin hotărârea adunării generale a asociaţiei de proprietari, modul de folosire a fondurilor proprii 
aparţinând asociaţiei de proprietari. 

Art.3. – Beneficiază de această facilitate fiscală contribuabilii, proprietari, persoane fizice, care la data 
depunerii cererii nu au obligaţii de plată restante reprezentand impozitul pe clădiri, precum şi orice alte 
obligaţii de plată la bugetul local, inclusiv amenzi. 

Art.4. – Beneficiarii facilităţii fiscale şi cuantumul acesteia pe fiecare contribuabil se înscriu  într-o 
anexă la hotărârea prin care se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru anul 2011.  

Art.5. – Primăria Municipiului Piteşti prin Direcţia Tehnică şi de Urbanism şi Direcţia Economică va 
constata în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererilor potrivit art.2 din prezentul 
Regulament, starea imobilelor înainte de executarea lucrărilor, prin proces-verbal încheiat cu solicitantul. 



Art.6. (1) – Constatarea realizării lucrărilor se face prin proces-verbal încheiat între solicitant şi 
reprezentanţii Primăriei Municipiului Piteşti, în care se vor consemna următoarele date principale: 

a) valoarea investiţiei probată cu acte justificative legal valabile – facturi fiscale însoţite de bonuri de 
casă, chitanţe, prin care se atestă plata contravalorii materialelor;   

b) documente legal valabile din care să rezulte modul în care au fost executate lucrările şi 
contravaloarea acestora;  

c) adeverinţa emisă de asociaţia de proprietari din care să rezulte valoarea totală a contravalorii 
lucrărilor, a cotei părţi indivize care se suportă de solicitantul facilităţii fiscale şi numarul şi data chitanţei cu 
care acesta a achitat integral contravaloarea cotei părţi indivize, precum şi suma achitată - pentru lucrările 
prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), c), d) şi e); 

d) chitanţa emisă de asociaţia de proprietari, din care rezultă că solicitantul facilităţii fiscale a achitat 
integral contravaloarea cotei părţi indivize - pentru lucrările prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), c), d) şi e); 

           (2) – La procesul-verbal prevăzut la alin.(1) se vor anexa în copie documentele justificative la 
care se face referire la alin.(1) lit a) ÷ e). 

           (3) – Constatarea realizării lucrărilor în condiţiile prevăzute la alin.(1) se face după înştiinţarea 
prealabilă depusă în scris de către solicitant la Direcţia Economică, a Primăriei Municipiului Piteşti, cu 
privire la finalizarea lucrărilor.  

Art.7. – În cazul în care se constată, că documentele prezentate de solicitant cu privire la realizarea 
lucrărilor au fost întocmite cu încalcarea reglementărilor legale, facilităţile fiscale se consideră ca fiind 
acordate necuvenit contribuabililor în cauză, acestora stabilindu-li-se din oficiu obligaţiile la plată referitoare 
la impozitul pe clădiri corespunzător, la care se adaugă accesoriile calculate de la data de când impozitul pe 
clădiri se datora bugetului local, în situaţia în care nu s-ar fi acordat facilitatea fiscală, şi până la data 
efectuării plăţii. 

Art.8. – Facilitatea fiscală acordată potrivit prezentului Regulament, nu se menţine în cazul în care 
beneficiarul facilităţii fiscale înstrăinează sub orice formă în cursul anului 2011 imobilul respectiv. 

Art.9. (1) – Prezentul Regulament este aplicabil proprietarilor, persoane fizice cu domiciliul în 
municipiul Piteşti, care utilizează imobile cu destinaţia de locuinţă şi numai pentru o clădire folosită ca 
domiciliu, precum şi în situaţia în care nu a mai beneficiat în oricare din anul fiscal 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008, 2009 şi 2010 de facilitatea fiscală acordată potrivit HCL nr. 397/2003, cu modificările şi completarile 
ulterioare în anul fiscal 2004,  HCL nr. 140/2004 cu modificările şi completările ulterioare în anul fiscal 
2005, HCL nr. 339/2005 în anul fiscal 2006, HCL nr. 464/2006 în anul fiscal 2007, HCL nr. 171/2007 în 
anul fiscal 2008, HCL nr. 203/2008 în anul fiscal 2009 şi HCL nr. 411/2009 în anul fiscal 2010, pentru 
acelaşi tip de lucrare. 

          (2) – În situaţia în care, la data formulării şi depunerii cererii de acordare a facilităţii fiscale, 
clădirea folosită ca domiciliu nu este aceeaşi cu cea înscrisă în buletinul/cartea de identitate al solicitantului,  
sunt aplicabile dispoziţiile Codului de procedură fiscală. 

Art.10. – Neprezentarea de către solicitant până la data de 15 decembrie 2011, inclusiv a documentelor 
justificative, din care să rezulte că lucrările menţionate în cererea de acordare a facilităţii fiscale au fost 
realizate, atrage respingerea cererii de acordare a facilităţii fiscale şi implicit neacordarea faclităţii fiscale. 

Art.11. (1) – Nerespectarea de către solicitant a prevederilor prezentului Regulament atrage anularea 
sau neacordarea facilităţii fiscale. 

            (2) – Aprobarea sau anularea facilităţii fiscale, precum şi respingerea cererii de acordare a 
facilităţii fiscale, se face de către primar la propunerea compartimentului de specialitate din cadrul Direcţiei 
Economice. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  Anexă la 
Regulamentul privind procedura de acordare a facilităţii fiscale de scutire  
cu 100% a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice, 

în municipiul Pitesti pentru anul fiscal 2011 
 
 

Domnule Primar 
 

Subsemnatul __________________________________ identificat prin actul de identitate BI/CI 
seria ____, nr._______________, şi codul numeric personal ____________________, domiciliat în 
_________________, strada _________________________________________, nr.___, bloc ____, sc.____ 
et.____, ap.___, solicit acordarea facilităţii fiscale de scutire cu 100% a impozitului pe clădiri pe anul fiscal 
2011, prevăzută de HCL nr. 158/2010, pentru clădirea situată în Piteşti, strada 
_________________________________________, nr.___, bloc ____, sc.____ et.____, ap.___,  cu 
destinaţia de locuinţă şi folosită ca domiciliu, în calitate de proprietar al clădirii.  

Declar pe propria răspundere că în anul fiscal 2011 mă oblig să realizez următoarele lucrări 
de natura celor care se pot executa fără autorizaţie de construire, în condiţiile legii, respectiv * : 

a) reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase  

b) 
înlocuiri de tâmplărie exterioară, la apartamente/case aflate în proprietate, cu excepţia 
închiderilor şi înlocuirilor de tâmplărie la balcoane sau logii 

 

c) 
zugrăveli şi vopsitorii exterioare pe întreaga dimensiune verticală a faţadei clădirii sau pe 
întreaga dimensiune verticală a faţadei scării blocului de locuinţe 

 

d) 
reparaţii şi înlocuiri la finisaje exterioare - tencuieli, placaje şi altele asemenea, pe întreaga 
dimensiune verticală a faţadei clădirii sau pe întreaga dimensiune verticală a faţadei scării 
blocului de locuinţe 

 

a căror valoare estimată este _____________________ lei. 
Declar pe propria răspundere că în anul fiscal 2011 mă oblig să realizez următoarele lucrări 

de natura celor care se pot executa cu autorizaţie de construire, în condiţiile legii, respectiv * : 

e) 
înlocuire acoperişuri tip terasă cu acoperişuri tip şarpantă, cu excepţia situaţiilor în care se 
execută spaţii locuibile la mansardă 

 

a căror valoare estimată este _____________________ lei. 
 Declar pe propria răspundere că bunul imobil pentru care solicit acordarea facilităţii fiscale are 

destinaţia de locuinţă, este folosită ca domiciliu şi sunt proprietarul acestuia, precum şi faptul că nu am mai 
beneficiat în oricare din anul fiscal 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 şi 2010 de facilitatea fiscală acordată 
potrivit HCL nr. 397/2003, cu modificările şi completările ulterioare în anul fiscal 2004, HCL nr. 140/2004 
cu modificările şi completările ulterioare în anul fiscal 2005, HCL nr. 339/2005 în anul fiscal 2006, HCL nr. 
464/2006 în anul fiscal 2007, HCL nr. 171/2007 în anul fiscal 2008, HCL nr. 203/2008 în anul fiscal 2009 şi 
HCL nr. 411/2009 în anul fiscal 2010, pentru acelaşi tip de lucrare. 

Estimez ca, dată de începere a lucrărilor, data de _____________2011. 
Prin semnare am luat la cunoştinţă de prevederile Regulamentului privind procedura de acordare a 

facilităţii fiscale de scutire cu 100% a impozitului pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice, în 
municipiul Piteşti pentru anul fiscal 2011, aprobat prin HCL  nr. 158/2010 şi mă oblig să-l respect, precum şi 
de faptul că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii penale, cele declarate 
fiind corecte şi complete. 

Anexez următoarele documente: copie act dobândire bun imobil, copie act identitate, hotărârea 
adunării generale a asociaţiei de proprietari adoptată, potrivit legii, în anul 2011/2010 din care  rezultă că au 
fost aprobate lucrările de reparaţii ce urmează a se efectua în cursul anului 2011, cota parte indiviză precum 
şi suma corespunzătoare acesteia, privind participarea fiecărui proprietar la cheltuielile de reparaţii aprobate 
prin hotărârea adunării generale a asociaţiei de proprietari, modul de folosire a fondurilor proprii aparţinând 
asociaţiei de proprietari. 

 
 

Data ____________2011       Numele şi prenumele ______________________   Semnătura___________ 
 
 

Domnului Primar al Municipiului Piteşti 
 

*se bifează căsuţa corespunzătoare tipului de lucrare. 



Anexa nr. 5 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 158 / 2010     

 
 

Taxe 
 pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a 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:  
 
 

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egală cu suma  prevăzută în 
tabelul următor, în funcţie de suprafaţa de care se solicită: 
 

Nr. crt. Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa în lei 
a)  până la 150 m2 inclusiv 5 
b)  între 151 şi 250 m2 inclusiv 6 
c)  între 251 şi 500 m2 inclusiv 8 
d)  între 501 şi 750 m2 inclusiv 10 
e)  între 751 şi 1.000 m2 inclusiv 12 

f)  peste 1.000 m2 
12 + 0,01 lei pentru fiecare m 2 

care depăşeşte 1.000 m 2 
Taxele pentru eliberarea certificatului de urbanism se majorează cu o cotă de 20%.  

 
 2. 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. 

3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavari, necesară studiilor 
geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, 
precum şi a altor exploatări se calculează înmulţind numărul de m2  de teren afectat de foraj sau de 
excavaţie cu o valoare de 7 lei. Taxa se majorează cu o cotă de 20%.  

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 m2  de suprafaţă ocupată de 
construcţie. Taxa se majorează cu o cotă de 20 %. 

7. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât 
cele prevăzute în alt alineat al prezentei anexe este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor 
de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. 

8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau partială, 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. 

  9. 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. 

10. 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. Taxa se majorează cu o cotă de 20%.  

11. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, de către primar sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului 
judeţean este de 13 lei. Taxa se majorează cu o cotă de 20%. 

12. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 8 lei. 
Taxa se majorează cu o cotă de 20%. 



 
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. Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare taxa este de 17 lei. Taxa se 

majorează cu o cotă de 20%. 
2. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri, deţinute de consiliul local:               

 Taxa în lei/m2  sau fracţiune de m 2 de plan 
a) la scara 1:  500                                                                                   10 
b) la scara 1: 1.000                                                                                           15 
c) la scara 1: 2.000                                                                                20 

                      Taxa se majorează cu o cotă de 20%. 
 
3.  Pentru eliberarea certificatului de producător taxa este de 69 lei. Taxa se majorează cu 

o cotă de 20%. 
4. Pentru eliberarea acordului de circulaţie în funcţie de tonaj se percep următoarele 

taxe: 
a) pentru autovehicule/utilaje/remorci/semiremorci cu masa 
maximă autorizată cuprinsă între 3,5 tone şi 7,5 tone inclusiv 

        200 lei / an calendaristic; 
 

b) pentru autovehicule/utilaje/remorci/semiremorci cu masa 
maximă autorizată cuprinsă între 7,5 tone – 16 tone inclusiv 

        300 lei / an calendaristic; 
 

c) pentru autovehicule /utilaje/remorci/semiremorci cu masa 
maximă autorizată cuprinsă între 16 tone - 30 tone inclusiv 

        400 lei / an calendaristic; 
 

d) pentru autovehicule /utilaje/remorci/semiremorci cu masa 
maximă autorizată mai mare de 30 tone 

       500 lei/an calendaristic; 
 

e) pentru acordul de circulaţie global      10.000 de lei/an calendaristic 
 

 
5. Pentru eliberarea acordului de circulaţie pe perioade fracţionate se percep următoarele 

taxe: 
a) pentru autovehicule/utilaje/remorci/semiremorci cu masa 
maximă autorizată cuprinsă între 3,5 tone şi 7,5 tone inclusiv 

150 lei / 6 luni 
50 lei / lună 

20 lei / zi 
b) pentru autovehicule/utilaje/remorci/semiremorci cu masa 
maximă autorizată cuprinsă între 7,5 tone – 16 tone inclusiv 

200 lei / 6 luni 
75 lei / lună 

30 lei / zi 
c) pentru autovehicule/utilaje/remorci/semiremorci cu masa 
maximă autorizată cuprinsă între 16 tone - 30 tone inclusiv 

250 lei / 6 luni 
100 lei / lună 

50 lei / zi 
d) pentru autovehicule/utilaje/remorci/semiremorci cu masa 
maximă autorizată mai mare de 30 tone 

300 lei / 6 luni 
125 lei / lună 

75 lei / zi 
e) pentru acordul de circulaţie global 5.000 de lei / 6 luni 

3.000 de lei / lună 
500 de lei /zi 

 
6. Pentru circulaţia autovehiculelor/utilajelor/remorcilor/semiremorcilor pe arterele 

unde au fost instituite restricţii de tonaj din zona centrală, se percepe o taxă unică de 50 lei/zi.  
7. Taxa pentru înregistrarea vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării este de 60 lei 

/vehicul. 
8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de traseu, acordată operatorilor de transport care 

execută transport rutier de persoane către centrele comerciale, este de 2000 lei an 
calendaristic/vehicul. 

 



Anexa nr. 6 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 158 / 2010     

 
 
 

Taxa  
pentru eliberarea/viza anuală a autorizaţiei 

privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 
 
 

Pentru eliberarea/viza anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, pe 
raza administrativ-teritorială a municipiului Piteşti, comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit 
Clasificării din economia naţională – CAEN, actualizate potrivit Ordinului nr. 337/2007 al preşedintelui 
Institutului Naţional de Statistică, în clasa – 5610 restaurante(*) şi în clasa – 5630 baruri şi alte activităţi de 
servire a băuturilor (*), datorează taxe diferenţiate, astfel: 
 

                                 
 

Structura de vânzare 
 

Taxa pentru 
eliberarea/viza anuală a 

autorizaţiei privind 
desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publică 
- lei - 

1) - pentru structura de vânzare cu suprafaţa de până la 50 mp inclusiv,       
situată în târguri 

500 

2) - pentru structura de vânzare cu suprafaţa de până la 10 mp inclusiv 500 
3) - pentru structura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 10 mp şi până 

la 100 mp inclusiv 
1000 

4) - pentru structura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 100 mp şi până 
la 300 mp inclusiv 

1500 

5) - pentru structura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 300 mp şi până 
la 400 mp inclusiv 

2000 

6) - pentru structura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 400 mp şi până 
la 600 mp inclusiv 

2500 

7) - pentru structura de vânzare cu suprafaţa cuprinsă între 600 mp şi până 
la 1000 mp inclusiv 

3000 

8) - pentru structura de vânzare cu suprafaţa peste 1000 mp 3615 
 
           

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se achită 
integral pentru tot anul în curs, anticipat eliberării acestora, indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul 
anului fiscal respectiv pentru unităţi cu activitate permanentă sau sezonieră. 

Pentru unităţile nou înfiinţate, cererea pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică, însoţită de documentaţia necesară, se depune la Primăria Municipiului Piteşti, până la 
finele lunii în care s-a înfiinţat unitatea de alimentaţie publică, iar majorările de întârziere se datorează 
începând cu data de întâi a lunii următoare înfiinţării unităţii. 

In cazul unităţilor cu activitate sezonieră, cererea pentru eliberarea autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică, însoţită de documentaţia necesară, se depune la Primăria Municipiului 
Piteşti până la finele lunii în care a început activitatea, iar majorările de întârziere se datorează începând cu 
data de întâi a lunii următoare începerii activităţii. Autorizaţia de funcţionare pentru unităţile cu activitate 
sezonieră se eliberează doar pentru anul în curs. 

Cererea pentru viza anuală, însoţită de documentaţia necesară, se depune la Primăria Municipiului 
Piteşti până la data de 31 ianuarie 2011 inclusiv, dată după care se percep majorări de întârziere. În cazul 
autorizaţiilor eliberate pentru unităţi cu activitate sezonieră,  majorările de întârziere se datorează începând 
cu data de întâi a lunii următoare începerii activităţii. 

Taxa pentru eliberarea/viza anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică 
nu se restituie chiar dacă autorizaţia a fost suspendată sau anulată, după caz. 

Taxa pentru viza anuală nu se percepe, în cazul autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică, pentru care s-a solicitat, până la data de 31 ianuarie 2011, suspendarea autorizaţiei pe 
întregul an calendaristic sau anularea acesteia. În situaţia în care se solicită anularea autorizaţiei ulterior datei 
de 31 ianuarie 2011, nu se percepe taxa de viză, dacă solicitantul prezintă documente doveditoare din care să 
rezulte că activitatea unităţii respective a încetat anterior datei de 31 ianuarie 2011.  



Orice menţiune în autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică se va efectua la 
solicitarea scrisă a titularului autorizaţiei, care are obligaţia de a declara la  Primăria Municipiului Piteşti atât 
modificările care au survenit, cât şi încetarea activităţii unităţii respective, în termen de maxim 15 zile 
calendaristice de la apariţia acestora. 

Pentru efectuarea de modificări/completări în autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 
publică, la cererea titularului precum şi pentru eliberarea la cerere a unui duplicat în locul autorizaţiei 
pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate, taxa este de 10 % din taxa stabilită pentru eliberarea autorizaţiei 
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică. În cazul solicitării modificării suprafeţei structurii de 
vânzare până la data de 31 ianuarie 2011, taxa de viză este corespunzătoare noii suprafeţe a structurii. În 
situaţia în care solicitarea pentru modificarea suprafeţei structurii de vânzare se înregistrează la Primăria 
Municipiului Piteşti ulterior datei de 31 ianuarie 2011, taxa de viză datorată va fi la nivelul corespunzător 
taxei pentru suprafaţa structurii de vânzare înscrisă în autorizaţie la data de 31 ianuarie 2011. 

Funcţionarea fără autorizaţia eliberată de Primarul Municipiului Piteşti sau fără viza anuală a acesteia, 
a oricărui exerciţiu comercial a cărui activitate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din economia 
naţională – CAEN, actualizate potrivit Ordinului nr. 337/2007 al preşedintelui Institutului Naţional de 
Statistică, în clasa – 5610 restaurante(*) şi în clasa – 5630 baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor (*), 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (*) Notă: - Începând cu data de 01 ianuarie 2008, sunt aplicabile prevederile Ordinului nr. 337/2007 al preşedintelui 
Institutului Naţional de Statistică privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN.  
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Valorile  impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită 
 desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 

 
 

Tipul clădirii 

Nivelurile pentru anul fiscal 2011 
Valoarea impozabilă 

- lei/m² - 
Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 
încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, 

 electrice sau încălzire 

0 1 2 
A. Clădiri 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 

806 478 

B. Clădiri 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 

219 137 

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 

137 123 

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

82 54 

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, 
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 
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Impozitul pe mijloacele de transport 

 

A. Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică [Art. 263 alin. (2) din Codul fiscal]: 
 

Nr. 
crt. 

Mijloacele de transport cu tracţiune mecanică 
Suma, în lei, pentru fiecare 

grupă de 200 cm3 sau fracţiune 
din aceasta 

1. 
motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv                       

8 

2. 
autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3  

şi 2.000 
cm3  inclusiv 

18 

3. 
autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3  

şi 2.600 
cm3 inclusiv 

36 

4. 
autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 

şi 3.000 
cm3 inclusiv 

72 

5. autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3   145 
6. autobuze, autocare, microbuze 24 

7. 
alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 
autorizată de până la 12 tone inclusiv 

30 

8. tractoare înmatriculate 18 
 

Impozitul pe mijloacele de transport,  se majorează cu o cotă de 5%.  
 

B. Pentru remorci, semiremorci sau rulote, 
 care nu fac parte dintr-o combinaţie de autovehicule [Art. 263 alin. (6) din Codul fiscal]: 

 

Nr. 
crt. 

Masa totală maximă autorizată Impozitul, în lei 

1. până la 1 tonă inclusiv   8 
2. peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone                                  29 
3. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone                                  45 
4. peste 5 tone                                                                              55 

Impozitul pe mijloacele de transport,  se majorează cu o cotă de 5%.  
 

C. Pentru mijloacele de transport pe apă [Art. 263 alin. (7) din Codul fiscal]: 
 

Nr. 
crt. 

Mijloace de transport pe apă                                                                               Impozitul, în lei 

1. luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 18 
2. bărci fără motor, folosite în alte scopuri                                                                48 
3. bărci cu motor                                                                                                        181 
4. nave de sport şi agrement                                                                               400   
5. scutere de apă 181 
6. remorchere şi împingătoare: x 

 

6a) până la 500 CP inclusiv                                                                                  
6b) peste  500  CP şi până la 2.000 CP, inclusiv                                                           
6c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv                                                          
6d) peste 4.000 CP                                                                                              

482 
783 

1.205 
1.928 

7. vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 157 
8. ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: x 

 

8a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 
8b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la   
3.000 tone, inclusiv 
8c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 

157 
241 

 
422 

                                                                              
Impozitul pe mijloacele de transport,  se majorează cu o cotă de 5%.  
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Impozitul pe mijloacele de transport 

 
 

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 1) 
[Art. 263 alin. (4) din Codul fiscal]: 

 
Numărul axelor şi masa 
totală maimă autorizată 

Impozitul, în lei, pentru 
vehiculele angajate exclusiv în 
operaţiunile de transport intern 

Impozitul, în lei, pentru 
vehiculele angajate în operaţiunile 
de transport intern şi internaţional 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie 

I Vehicule cu două axe 

 1 
Masa nu mai puţin 
de 12 tone, dar nu 

mai mult de 13 tone 
0 102 0 127 

 2 
Masa nu mai puţin 
de 13 tone, dar nu 

mai mult de 14 tone 
102 282 127 352 

 3 
Masa nu mai puţin 
de 14 tone, dar nu 

mai mult de 15 tone 
282 396 352 495 

 4 
Masa nu mai puţin 
de 15 tone, dar nu 

mai mult de 18 tone 
396 897 495 1121 

II Vehicule cu trei axe 

 1 
Masa nu mai puţin 
de 15 tone, dar nu 

mai mult de 17 tone 
102 177 127 221 

 2 
Masa nu mai puţin 
de 17 tone, dar nu 

mai mult de 19 tone 
177 364 221 454 

 3 
Masa nu mai puţin 
de 19 tone, dar nu 

mai mult de 21 tone 
364 472 454 589 

 4 
Masa nu mai puţin 
de 21 tone, dar nu 

mai mult de 23 tone 
472 727 589 908 

 5 
Masa nu mai puţin 
de 23 tone, dar nu 

mai mult de 25 tone 
727 1129 908 1412 

 6 
Masa nu mai puţin 
de 25 tone, dar nu 

mai mult de 26 tone 
727 1129 908 1412 

III Vehicule cu patru axe 

 1 
Masa nu mai puţin 
de 23 tone, dar nu 

mai mult de 25 tone 
472 478 589 598 

                                                 
1) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia 
Naţională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi 
aplicate în anul 2010 luând în considerare rata de schimb între euro şi leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. 



 2 
Masa nu mai puţin 
de 25 tone, dar nu 

mai mult de 27 tone 
478 747 598 933 

 3 
Masa nu mai puţin 
de 27 tone, dar nu 

mai mult de 29 tone 
747 1185 933 1481 

 4 
Masa nu mai puţin 
de 29 tone, dar nu 

mai mult de 31 tone 
1185 1758 1481 2197 

 5 
Masa nu mai puţin 
de 31 tone, dar nu 

mai mult de 32 tone 
1185 1758 1481 2197 

 
 

Combinaţii de autovehicule (autovehicul articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală 
maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 2)  [Art. 263 alin. (5) din Codul fiscal]: 

 
Numărul axelor şi masa 
totală maimă autorizată 

Impozitul, în lei, pentru 
vehiculele angajate exclusiv în 
operaţiunile de transport intern 

Impozitul, în lei, pentru 
vehiculele angajate în operaţiunile 
de transport intern şi internaţional 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie 

I Vehicule cu 2+1 axe 

 1 
Masa nu mai puţin 
de 12 tone, dar nu 

mai mult de 14 tone 
0 0 0 0 

 2 
Masa nu mai puţin 
de 14 tone, dar nu 

mai mult de 16 tone 
0 0 0 0 

 3 
Masa nu mai puţin 
de 16 tone, dar nu 

mai mult de 18 tone 
0 46 0 58 

 4 
Masa nu mai puţin 
de 18 tone, dar nu 

mai mult de 20 tone 
46 105 58 131 

 5 
Masa nu mai puţin 
de 20 tone, dar nu 

mai mult de 22 tone 
105 246 131 307 

 6 
Masa nu mai puţin 
de 22 tone, dar nu 

mai mult de 23 tone 
246 318 307 397 

 7 
Masa nu mai puţin 
de 23 tone, dar nu 

mai mult de 25 tone 
318 573 397 716 

 8 
Masa nu mai puţin 
de 25 tone, dar nu 

mai mult de 28 tone 
573 1005 716 1256 

II Vehicule cu 2+2 axe 

 1 
Masa nu mai puţin 
de 23 tone, dar nu 

mai mult de 25 tone 
99 230 123 287 

                                                 
2) Sume estimative, calculate pe baza cursului mediu de schimb de 4,09 lei/euro, prognozat pentru anul 2010 de Comisia 
Naţională de Prognoză. Conform art. 10 alin. (1) din Directiva 1999/62/CE, aceste valori vor fi recalculate pentru a fi 
aplicate în anul 2010 luând în considerare rata de schimb între euro şi leu în vigoare la 1 octombrie 2009, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene. 



 2 
Masa nu mai puţin 
de 25 tone, dar nu 

mai mult de 26 tone 
230 377 287 471 

 3 
Masa nu mai puţin 
de 26 tone, dar nu 

mai mult de 28 tone 
377 553 471 692 

 4 
Masa nu mai puţin 
de 28 tone, dar nu 

mai mult de 29 tone 
553 668 692 835 

 5 
Masa nu mai puţin 
de 29 tone, dar nu 

mai mult de 31 tone 
668 1097 835 1371 

 6 
Masa nu mai puţin 
de 31 tone, dar nu 

mai mult de 33 tone 
1097 1522 1371 1902 

 7 
Masa nu mai puţin 
de 33 tone, dar nu 

mai mult de 36 tone 
1522 2311 1902 2888 

 8 
Masa nu mai puţin 
de 36 tone, dar nu 

mai mult de 38 tone 
1522 2311 1902 2888 

III Vehicule cu 2+3 axe 

 1 
Masa nu mai puţin 
de 36 tone, dar nu 

mai mult de 38 tone 
1211 1686 1514 2107 

 2 
Masa nu mai puţin 
de 38 tone, dar nu 

mai mult de 40 tone 
1686 2291 2107 2863 

IV Vehicule cu 3+2 axe 

 1 
Masa nu mai puţin 
de 36 tone, dar nu 

mai mult de 38 tone 
1070 1486 1338 1857 

 2 
Masa nu mai puţin 
de 38 tone, dar nu 

mai mult de 40 tone 
1486 2055 1857 2569 

 3 
Masa nu mai puţin 
de 40 tone, dar nu 

mai mult de 44 tone 
2055 3040 2569 3800 

V Vehicule cu 3+3 axe 

 1 
Masa nu mai puţin 
de 36 tone, dar nu 

mai mult de 38 tone 
609 737 761 921 

 2 
Masa nu mai puţin 
de 38 tone, dar nu 

mai mult de 40 tone 
737 1100 921 1375 

 3 
Masa nu mai puţin 
de 40 tone, dar nu 

mai mult de 44 tone 
1100 1751 1375 2189 
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Impozitul / taxa*)  pe  terenurile  amplasate  în  intravilan – terenuri cu construcţii 

Zona în cadrul localităţii 

Nivelurile pentru anul fiscal 2011 
- lei/ha - 

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi 

Municipiul Piteşti, localitate de rangul II 
A 6.508 
B 4.540 
C 2.874 
D 1.519 

 

Notă: *)  Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului 
ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, taxa pe 
teren reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, 
după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.  
 

Impozitul/taxa pe terenuri, amplasate în intravilan, terenuri cu construcţii, se majorează cu o 
cotă de 5 %. 
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Impozitul / taxa*)  pe  terenurile  amplasate  în  intravilan – 

orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
Categoria  
de  folosinţă 

Nivelurile pentru anul fiscal 2011 
- lei/ha- 

Zona A Zona B Zona C Zona D 
1 Teren arabil 24 18 16 13 
2 Păşune 18 16 13 11 
3 Fâneaţă 18 16 13 11 
4 Vie 40 30 24 16 
5 Livadă 46 40 30 24 

6 
Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră 

24 18 16 13 

7 Teren cu ape 13 11 7 x 
8 Drumuri şi căi ferate x x x x 
9 Neproductiv x x x x 

 
Notă: *)  Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului 

ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, taxa pe 
teren reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, 
după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 

 

Pentru determinarea impozitului/taxei pe teren pentru terenurile amplasate în intravilan, orice 
altă categorie decât cea de terenuri cu construcţii asupra nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus  se 
aplică coeficientul de corecţie, ce corespunde municipiului Piteşti ca localitate urbană de rangul II, 
respectiv coeficientul 4.00 . 

Impozitul pe terenuri, amplasate în intravilan, orice altă categorie de folosinţă decât cea de 
terenuri cu construcţii, se majorează cu o cotă de 5 %.  
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Impozitul / taxa*) pe  terenurile  amplasate  în  extravilan 

Nr. 
crt. 

                                 Zona 
 

Categoria de folosinţă 

Nivelurile pentru anul fiscal 2011 
-lei/ha- 
Zona 

0 1 A B C D 

1 Teren cu construcţii 27 24 22 19 

2 Arabil 43 41 39 36 
3 Păşune 24 22 19 17 
4 Fâneaţă 24 22 19 17 

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

48 46 43 41 

5.1 Vie până la intrarea pe rod x x x x 

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

48 46 43 41 

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  

14 12 10 7 

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 

5 4 2 1 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 29 27 24 22 
9 Drumuri şi căi ferate x x x x 

10 Teren neproductiv x x x x 

 
Notă: *)  Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului 

ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, taxa pe 
teren reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, 
după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.  

 
Pentru determinarea impozitului/taxei pe teren pentru terenurile amplasate în extravilan, asupra 

nivelurilor stabilite în tabelul de mai sus se aplică coeficientul de corecţie, ce corespunde municipiului 
Piteşti ca localitate urbană de rangul II, diferenţiat pe zone, respectiv coeficientul 2,40 pentru zona A, 
coeficientul 2,30 pentru zona B, coeficientul 2,20 pentru zona C, coeficientul 2,10 pentru zona D. 

Impozitul pe terenuri, amplasate în extravilan, se majorează cu o cotă de 5 %. 
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SANCŢIUNI 

 
 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice 
 

Art.294 alin.(3) 
din Codul fiscal 

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 60 de 
lei la 240 de lei, iar cele de la lit.b) - d) cu amendă de la 240 de lei la 600 de 
lei. 

Art.294 alin.(4) 
din Codul fiscal 

 

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 280 de lei la 1.360 
de lei. 

 
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice 

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

Art.294 alin.(6) 
din Codul fiscal 

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 240 
de lei la 960 de lei, iar cele de la lit.b) - d) cu amendă de la 960 de lei la 2.400 
de 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 1.100 de lei la 
5.450 de lei. 

 
 
 



 Anexa nr. 14 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 158 / 2010     

 
Taxe 

pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
 

a. pentru desfacerea de produse care fac obiectul comerţului în alte locuri decât în pieţe, târguri şi 
oboare: 

Denumire taxă Valoare taxă 
Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea de activităţi 

comerciale, în zona(*) 
5 lei/mp/zi 

Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru amplasarea de terase  
alimentaţie publică, în zona(*) 

2 lei/mp/zi 

Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea de activităţi 
comerciale, exclusiv de carte şi presă, în zona(*) 

1 leu/mp/zi 

Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea de activităţi 
comerciale, exclusiv de flori, în zona(*) 

1 leu/mp/zi 

Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfăşurarea de activităţi 
comerciale 

1 leu/mp/zi 
         

 

 (*)Notă: în zona  delimitată astfel: 

1. bdul. Republicii, de la intersecţia bdul. Republicii cu str. C.A. Rosetti, str. Calea Craiovei, Piaţa Vasile Milea, 
str. dna. Bălaşa, pasajul Griviţei, str. Victoriei, până la str.Ana Ipătescu; 

2. bdul. Republicii, de la intersecţia bdul. Republicii cu str. C.A. Rosetti, str. C. A. Rosetti, str. Maior Şonţu, 
bdul. I.C.Brătianu, până la str.Maternităţii; 

3. bdul. Republicii, de la intersecţia bdul. Republicii cu str. C.A. Rosetti, până la str.Aurora.             
 

b. pentru utilizarea locurilor publice altele decât cele de desfacere, de către persoane fizice sau 
juridice, pentru distractii populare: 1 leu/mp/zi 

c. pentru depozitarea de diverse materiale: 3 lei/mp/zi 
d. pentru utilizarea locurilor publice ocazionată de expoziţii, târguri fără efectuare de activităţi de 

comerţ: 1 leu/mp/zi 
e. pentru utilizarea temporară a locurilor publice aflate în administrarea Consiliului Local pentru 

organizare de şantier: 1 leu/mp/zi  
f. pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea realizării unor lucrări: 10 lei/mp/zi. 

Pentru depăşirea termenului de realizare a lucrărilor prevăzut în Avizul pentru începerea 
lucrărilor, eliberat de către Administraţia Domeniului Public Piteşti, taxa este de 50 lei/mp/zi. 
Taxa pentru depăşirea termenului de realizare a lucrărilor prevăzut în Avizul pentru începerea 
lucrărilor, se încasează de către Administraţia Domeniului Public Piteşti; 

g. pentru prestări servicii în perioada sărbătorilor legale (activităţi foto, video, etc.): 8 lei/zi;   
 h. pentru ocuparea domeniului public cu stâlpi pentru banere: 2 lei/zi/stâlp; 
i. pentru ocuparea domeniului public cu panouri fixe în scop de reclamă şi publicitate: 2 lei/mp/zi; 
j. pentru ocuparea domeniului public cu panouri mobile în scop de reclamă şi publicitate: 3 

lei/mp/zi, în zona(*); 
k. pentru ocuparea domeniului public cu panouri mobile în scop de reclamă şi publicitate: 2 

lei/mp/zi; 
l. pentru folosirea domeniului public afectat de alei de acces, autorizate  potrivit legii:  70 

lei/mp/an.  
 

Taxele prevăzute la lit. h, i, l, aferente lucrărilor autorizate până la data de 31 decembrie 
2010, se plătesc până la data de 31 martie 2011. Taxele aferente lucrărilor care se autorizează în 
cursul anului 2011 se datorează din ziua imediat următoare celei în care a fost eliberată autorizaţia 
de construire. 
 

Notă:  
1. Pentru utilizarea locurilor publice ocazionate de expoziţii, târguri etc. în care Consiliul Local 
şi Primăria Municipiului Piteşti este parte organizatoare, nu se percep taxe.  

2. Taxa prevazută la lit. f. nu se aplică pentru lucrările realizate de către serviciile publice de 
sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Piteşti.  


