






























































 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL GORJ  
ORASUL ROVINARI                         
BIROUL IMPOZITE SI TAXE LOCALE                         

                                                  

 
Raport de specialitate 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 
 
 

  Subsemnatul Ungureanu Ion , director economic al Primariei oras Rovinari , avand 
in vedere prevederile Lg. 571/2003 –codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare , 
H.G. 1309/27.12.2012 , O.U. G. 92/2003 codul de procedura fiscala cu modificarile si 
completarile ulterioare , Lg. 273/2006 – legea finantelor publice locale si Lg. 215/2001 , 
propun spre analiza si aprobare Consiliului Local Rovinari  impozitele si taxele locale 
pentru anul 2015 , acordarea facilitatilor fiscale pentru persoane fizice si juridice 
,regulamentele de acordare a acestor facilitati astfel, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4. 

                                         

 
    Director executiv, 
    Ec. Ungureanu Ion 

 

 

 

                                  

                                       



CAPITOLUL I 

IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 2. În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri, se calculează prin aplicarea cotei de 
impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii prevăzută în Anexa nr. 1. 

În cazul unei clădiri care are pereţi exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii 
impozabile a clădirii se identifică în tabelul cuprins în Anexa nr. 1 valoarea impozabilă cea mai 
mare corespunzătoare tipului clădirii respective. 

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei 
construite desfăşurate a acesteia, exprimate în mp. , cu valoarea corespunzătoare, exprimată în 
lei/mp., din Anexa nr. 1 
*) Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv 
măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 
1,20. 

**) Valoarea impozabilă a clădirii, 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; 

În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de mp., 
valoarea impozabilă a acesteia determinată, se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 mp. sau 
fracţiune din aceştia. 

În   cazul   clădirii   la   care   au   fost   executate   lucrări   de   reconstruire, consolidare, modernizare, 
modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal,   anul   terminării   se   actualizează,   astfel   că   
acesta   se   consideră   ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.  

NOTĂ: 
1. Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care 

este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate cu coeficientul de corecţie 
corespunzător din tabelul următor:  

ROVINARI                     
    

 

Zona în cadrul localităţii 
 
 

A B      C               D 
Coeficienţi de corecţie 2,30 2,20     2,10         2,00 

2. Pentru clădirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente 
coeficienţii de corecţie menţionaţi la pct. 1 vor fi diminuaţi cu 0,10, astfel:  

ROVINARI 
     

Zona în cadrul localităţii 
 
 

A B   C               D 
Coeficienţi de corecţie 2,20 2,10   2,00        1,90 

3. Zonele A, B , C si D corespund zonelor A, B ,C si D aferente terenurilor intravilane, 
delimitate conform HCL nr. 185/2006. 

Art. 3. (1) Persoanele fizice care deţin mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă, altele decât 



cele închiriate, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează: 
a) cu    65 %    pentru    prima    clădire,    în    afara    celei    de    la    adresa    de domiciliu; 
b) cu 150 % pentru cea de a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu; 
c) cu 300% pentru cea de a treia clădire si urmatoarele , în afara celei de la adresa de 

domiciliu; 
Nu intră sub incidenţa alin. 1 persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite 

prin succesiune legală. 
(2) Ordinea numerică a proprietăţilor se determină în raport de anul dobândirii 

clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietar. 
(3) Contribuabilii care intră sub incidenţa alin. 1 au obligaţia să depună o declaraţie 

specială la compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în a 
căror rază teritorială îşi au domiciliul, precum şi la cele în a căror rază teritorială sunt situate 
clădirile respective. 

Art. 4. Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor juridice se calculează prin aplicarea cotei  
0.25% -1,5% aplicată la valoarea de inventar a clădirii în cazul în care clădirile au fost 
reevaluate sau dobândite în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă. 

Cota de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii prevăzută la art. 253 alin. (2) din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal : 

 
Legea 571/2003 Cota de Propunere anul 2015 

modificată şi impozitare  
completată prin stabilită de  

Legea nr. Consiliul Local  
343/2006 pt. anul 2014  

0,25% - 1,5% 1,5% 1.5% 
Art. 5.     În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte 
de consiliul local între:  
a) 10% şi 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referinţă; 
 propunere pentru anul 2015 = 10%  
b) 30% şi 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de 
referinţă.;  
 propunere pentru 2015 = 30% 
___________  

 
Art. 6. Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe clădiri se 
determină asupra valorii din contract a clădirii şi se datorează de către locatar. 
 
Art. 7. În cazul clădirii la care au fost efectuate lucrări de reconstituire, consolidare, 
modernizare, modificare sau extindere de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are 
obligaţia să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi 
declaraţii fiscale, în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective. 

Art. 8. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ 
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare sau folosinţă, după caz, persoanelor 
juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare 



impozitului pe clădiri. 

Art. 9. Sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului 
asupra mijloacelor de transport, organizaţiile care au ca unică activitate acordarea de servicii 
sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, 
ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu 
handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile 
legii. 

Art. 10. Se împuterniceşte Biroul Impozite si Taxe  Locale  să stabilească urmare a declaraţiilor 
de impunere, a documentelor justificative şi verificării la faţa locului după caz, clădirile utilizate 
pentru activităţi social umanitare, conform pct. 19 art. 250 alin. 1 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal şi să efectueze cuvenitele înscrieri în evidenţele fiscale. 

Art. 11. În cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, 
valoarea impozabilă se reduce cu 15%. 

Art. 12. Impozitul / taxa pe clădiri se plăteşte în două rate egale, astfel: până la 31 martie şi până 
la 30 septembrie inclusiv. 

Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane 
fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza 
aceleiaşi unităţi administrativ – teritoriale, suma de 50 de lei se referă la impozitul pe clădiri 
cumulat. 

Art. 13. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către 
contribuabilii persoane fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului respectiv,  se propune  
acordre  bonificaţiei   de 10%. 

 
CAPITOLUL II 

IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

Art. 14. Impozitul pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrat în registrul agricol la 
categoria de folosinţă a terenului cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin 
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma prevăzută în tabelul din Anexa 
nr. 1 

În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, 
înregistrat la registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, 
impozitul pe teren se calculează conform Anexei nr. 1, numai dacă îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii: 
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura 
b) au    înregistrate    în    evidenţa    contabilă    venituri    şi    cheltuieli    din desfăşurarea obiectului 

de activitate de la pct. a) 
În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul localităţii, datorat de contribuabilii 

persoane juridice, se calculează conform Anexei nr. 1, la categoria de teren cu construcţii. 



Art. 15. Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan, se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul din 
Anexa nr. 1. Încadrarea terenurilor amplasate în extravilan, pe zone, se va face conform HCL nr. 
185/2006. 

Art.16. Terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ 
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare sau în folosinţă, se stabileşte taxa pe 
teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 

Art. 17. În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga 
durată a acestuia, impozitul pe teren se datorează de către   locatar. 

Art. 18. Impozitul/taxa pe teren se plăteşte în două rate egale, astfel: până la 31 martie şi până 
la 30 septembrie inclusiv. 

Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane 
fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza 
aceleaşi unităţi administrativ – teritoriale, suma de 50 de lei se referă la impozitul pe teren 
cumulat. 
 Art. 19. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de 
către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se  propune 
acordarea    bonificaţiei  de 10 %. 
 
 

CAPITOLUL III 

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 20. (1) Contribuabilii care deţin mijloace de transport cu tracţiune mecanică datorează 
impozit anual stabilit în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora, pentru fiecare 200 cmc sau 
fracţiune din aceştia, conform Anexei nr. 1. 

(2) In cazul uniu mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe 
intreaga durata a acestuia , impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de catre locatar.In 
cazul contractelor de leasing financiar care se reziliaza , impozitul pe mijloacele de transport este 
datorat de locator incepand cu data incheierii procesului verbal de predare a bunului sau altor 
documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca uramare a rezilierii 
contracului de leasing. 

(3) Pentru autovehiculele de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 
tone , impozitul se stabileste conform Anexei 1. 

Daca mijlocul de transport , inregistrat , nu are caracteristicile unui autovehicul , nu intra sub 
incidenta prevederilor art. 263 alin . (2), (4) , (5) , (6) din codul fiscal , in vederea  stabilirii 
impozitului pe mijloace de transport, fiind considerat utilaj. 
Daca mijlocul de transport , inregistrat, este prevazut cu roti si axe fara a avea autopropulsie se 
impoziteaza conform art. 263 alin (6) din codul fiscal , pentru cetegoria remorci, semiremorci 
sau rulote. 



Daca mijlocul de transport , inregistrat, este prevazut cu roti, axe si autopropulsie , impozitul 
se stabileste conform art. 263 alin .(2), (4), (5), (6)din codul fiscal , dupa caz. 
(4) Pentru combinaţii de autovehicule ( autovehicule articulate sau trenuri rutiere ) de 

transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone impozitul se stabileşte 
conform Anexei nr. 1. 
 

(4) Pentru remorci, semiremorci şi rulote, impozitul se stabileşte conform Anexei nr. 1.  
(5) pentru mijloacele de transport pe apă, impozitul se stabileşte conform Anexi nr. 1. 

Art. 21. Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte, în două rate egale, astfel: până la 31 
martie şi pană la 30 septembrie inclusiv. 

Impozitul anual pe mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget local de către 
contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la 
primul termen de plată. 

În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, suma 
de 50 de lei se referă la impozitul pe mijloace de transport cumulat al acestora. 

Art. 22. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorat 
pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului 
respectiv, se propune acordarea bonificaţiei  de 10%. 

 

CAPITOLUL IV 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI 
PUBLICITATE 

Art. 23. Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de reclamă şi 
publicitate sunt obligaţi să încheie contracte în acest sens şi datorează bugetului local o taxă de 
reclamă şi publicitate 1%-  3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată 
aferentă. 

Propunere pentru anul 2015 = 3% din valoarea contractului 

Art. 24. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se datorează de la   data   intrării   în   
vigoare   a   contractului   de   publicitate   şi   se   varsă   la bugetul   local,   lunar,   până   la   data   de   10   
a   lunii   următoare   pentru   luna curentă. 

Art. 25. Taxa pentru panou, afişaj sau structură de afişaj folosit în scop de reclamă şi 
publicitate, situate în locul în care persoana derulează o activitate economică, se aplică conform 
Anexei nr. 1. 

Art. 26. In cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj folosit în scop de reclamă şi 
publicitate, taxa se aplică conform Anexei nr. 1. 

Art. 27. Persoanele care datorează această taxă sunt obligate să depună declaraţie fiscală la 
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de 30 de zile 



de la data amplasării, modificării sau a demontării. 

Art. 28. Taxa pentru afişaj în scopul de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat sau 
semestrial patru doua rate  egale, până la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.Taxa 
pentru afisajul in scopul de reclama si publicitate , datorata aceluiasi buget local de catre 
contribuabili , de pana la 50 lei, inclusiv , se plateste integral pana la primul termen de plata. 

 
CAPITOLUL V 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Art. 29. Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau o 
altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozit pe spectacol prin aplicarea 
cotei corespunzătoare asupra sumei încasate din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. 

Cota pentru stabilirea impozitului pe spectacole, prevăzută la art. 274 din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, este de: 

- 2% în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau 
altă manifestare muzicală, prezentare film, spectacol de circ sau orice competiţie 
sportivă internă sau internaţională; 

- 5% în cazul oricărei alte manifestări artistice; 
Pentru activităţile artistice şi distractive de videotecă şi discotecă impozitul pe spectacole 

se stabileşte în funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară spectacolul, pe zi de 
funcţionare, conform Anexei nr.1. 

Impozitul pe spectacol se plăteşte lunar, până la data de 15 inclusiv, a lunii următoare celei 
în care a avut loc spectacolul. 

 
 

CAPITOLUL VI 
TAXA HOTELIERĂ 

 

Cota pentru calculul taxei hoteliere, prevăzută la art. 279 alin. (2) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte la: 

 
Legea 
571/2003 
 

Propunere anul 2015 

1% 1% din valoarea totala a cazarii /tariful de 
cazare pentru fiecare zi de sejur  

 

Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale şi de a varsa taxa hotelieră la bugetul 
local, lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa 
hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea. 



Art. 283, pct (31) 1Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă 
este în cuantum de 500 lei şi poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca 
majorarea să poată depăşi 20% din această valoare. Taxa se face venit la bugetul local. 
Propunere 2015 = 500 lei 

Art. 30. Se propune pentru persoanele fizice şi pentru persoanele juridice anularea 
creanţelor restante şi a accesoriilor aferente acestora, în sume mai mici de 40 lei, pentru 
poziţiile de rol care au restanţe şi sunt mai vechi decât 31.12.2014, conform art. 178 alin. (2) 
din Codul de procedură fiscală, pe fiecare sursă în parte ( impozit clădiri, impozit teren, 
impozit auto, taxă viză autorizaţie şi altele, excepţie făcând taxele cuprinse în anexa nr. 2). 
 
   Art. 31. In conformitate cu prevederile art. 286 al Lg. 571/2003 – codul fiscal   : 
„ 1)   Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a 
acestuia pentru o clădire folosită ca domiciliu de persoana fizică ce datorează acest impozit.  
(2) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia 
pentru terenul aferent clădirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datorează acest 
impozit.  
(3) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren 
sau o reducere a acestora pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul 
minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.  
(4) În cazul unei calamităţi naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului 
pe clădiri, a impozitului pe teren, precum şi a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi 
autorizaţiei de construire sau o reducere a acestora.  
(41) 1Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren pentru proprietarii de 
terenuri degradate sau poluate neincluse în perimetrul de ameliorare, la solicitarea acestora, cu 
avizul favorabil al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice. 

(42) 1Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice se solicită după depunerea documentelor justificative de către 
proprietarii terenurilor şi are ca scop identificarea terenurilor degradate sau poluate neincluse în 
perimetrul de ameliorare, precum şi delimitarea acestora. 

 (8) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a 
acestuia pe o perioadă de minimum 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal 
următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de 
locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, pe baza 
procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se 
constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în 
certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum 
este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
158/2011” 
9) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri pe o 
perioadă de 5 ani consecutivi, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor în 
care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, pentru proprietarii care execută lucrări în 
condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a 
clădirilor. 
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Se propune pentru anul 2015:  
  1.  scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru o clădire folosită ca domiciliu de persoana 
fizică ce datorează acest impozit.  
2.  scutire de la plata impozitului pe teren pentru terenul aferent clădirii folosite ca domiciliu al 
persoanei fizice care datorează acest impozit.  
(3) scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru persoanele ale căror 
venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară  respectiv 700 lei ori constau în 
exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social.  
(4) În cazul unei calamităţi naturale, scutire de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe 
teren, precum şi a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire . 
(41)  scutire de la plata impozitului pe teren pentru proprietarii de terenuri degradate sau poluate 
neincluse în perimetrul de ameliorare, la solicitarea acestora, cu avizul favorabil al Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice. 

(42) 1Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Ministerului Mediului şi 
Schimbărilor Climatice se solicită după depunerea documentelor justificative de către 
proprietarii terenurilor şi are ca scop identificarea terenurilor degradate sau poluate neincluse în 
perimetrul de ameliorare, precum şi delimitarea acestora. 

5) scutire de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi 
ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii 
apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe 
cheltuială proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în 
condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către 
auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit 
energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind 
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 158/2011.  
(9)  scutire de la plata impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri pe o perioadă de 5 ani consecutivi, 
cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor în care a fost efectuată recepţia la 
terminarea lucrărilor, pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 
privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.  
    Art. 32. Potrivit art. 286 alin. 1 – 2 din Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, la cerere, 
Consiliul local poate acorda în anul 2013 scutiri la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe 
teren, de la adresa de domiciliu, copiilor orfani de ambii părinţi în vârstă de până la 18 ani sau 
până la 25 de ani, dacă urmează cursurile unei instituţii de învăţământ. 
Art. 33. Se   scutesc la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren aferent clădirii 
folosite ca domiciliu pentru contribuabilii persoane fizice care au în îngrijire copii cu handicap 
grav sau accentuat şi invaliditate gradul I. 
 Art. 34. Se aproba  regulamentul pentru stabilirea procedurilor şi criteriilor de acordare a 
facilităţilor fiscale prevăzute de art. 31, 32 si  33 , conform ANEXEI NR 3.  
 Art. 35. Se  aproba  regulamentului privind instituirea şi plata taxei anuale pentru vehicule lente, 
conform ANEXEI NR. 4. 
Art. 36. Anexele nr. 1,2,3,4, fac parte integrantă din prezentul proiect de  hotărâre. 
 

Director executiv, 
                                         Ec. Ungureanu Ion 
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ANEXA 1 LA H.C.L. NR. 
 
 

T A B L O U L CUPRINZÂND VALORILE    IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE 
ACESTORA, 

PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2015 

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

VALORILE    IMPOZABILE    PREVĂZUTE    LA    ART.251    ALIN.(3),    IMPOZITELE    ŞI TAXELE    LOCALE    CARE    CONSTAU    ÎNTR-O    ANUMITĂ    SUMĂ    ÎN    LEI ŞI CARE SE 
INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ ANUAL, ÎN CONDIŢIILE ART.292 ŞI RESPECTIV ART.295 ALIN.(12), PRECUM ŞI    AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.297 ALIN.(7) 

CAPITOLUL    II –    IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE CLĂDIRI 
Tipul clădirii NIVELURILE   APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2013 

 
 

Valoarea impozabilă - lei/m² - 
 
 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electricitate 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 si / 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 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate 
lasubsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cele de 
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-ar aplica clădirii 

1 



*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, 
persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe 

clădiri. 
CAPITOLUL    III   -   IMPOZITUL ŞI TAXA *) PE TEREN 

IMPOZITUL/TAXA*)    PE    TERENURILE    AMPLASATE    ÎN    INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII 
Art.258 alin.(2) 

Zona în cadrul 
localităţii 

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2015 

- lei/ha **) - 
 
 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 
 
 

0 I II III IV V 
A 10.353 8.597 7.553 6.545 889 711 
B 8.597 6.499 5.269 4.447 711 534 
C 6.499 4.447 3.335 2.113 534 355 
D 4.447 2.113 1.763 1.230 348 178 

 
IMPOZITUL/TAXA *)    PE    TERENURILE    AMPLASATE    ÎN   INTRAVILAN - 

ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII - 
Art.258 alin.(4) 

Nr. 
crt. 

Categoria de folosinţă NIVELURILE   APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2015 

Zona 
- lei/ha - 

 
 

 
 

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 Neproductiv x x x x 

*) 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, se 
stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 

**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea 
Legii nr.348/2004 privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de faptul ca 1 m2 = 0,0001 ha. 

2 



IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN Art.258 alin.(6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
- lei/ha - 

Nr. 
crt. Zona/ Categoria de folosinţă 

NIVELURILE  APLICABILE ÎN ANUL 2015 

 
 

 
 

Zona 
0 1 A B C D 
1 Teren cu construcţii 31 28 26 22 

2 Arabil 50 48 45         42 
3 Păşune 28 26 22 20 
4 Fâneaţă 28 26 22 20 
 Vie pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr. crt.5.1 
56 53 50 48 

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 
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 

6 5 2 1 

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

 

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

CAPITOLUL IV    - IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

Art.263 alin.(2) 
 
 

 
 
 

Mijloc de transport cu tracţiune mecanică NIVELURILE    APLICABILE ÎN ANUL 2015 

 
 

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta 

Tipuri de autovehicule x 
1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 
1600 cm3 inclusiv 

8 

    2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv 18 
3 



3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv                                                      72 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv                                                      144 

      5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3                                                      290 
      6. Autobuze, autocare, microbuze                                                     24 
      7. Alte  vehicule cu tractiune mecanica cu masa totală maximă autorizată de până la 

12 tone inclusiv 
                                                     30 

      8. Tractoare înmatriculate                                                     18 

II. Vehicule inregistrate 

1. vehicule cu capacitatea cilindrica  Lei/200 cmc                                        propunere 2015lei/200 cmc 

1.1. vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica < 4.800 cmc 2-4                                                                               2 

1.2.vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica > 4.800 cmc 4-6                                                                               4 

1.3. vehicule fara capacitatea cilindrica evidentiata  50-150 lei/an                                                               50  

 

  
 
 
 
 
I         

Numărul axelor şi greutatea bruta incarcata maxima admisa Axe motor(e)cu sistem de suspensie pneumaticasau 
echivalent recunoscut 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

                                I.   Doua axe 
 

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

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

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

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

5.masa de cel putin 18 to 517 1.169 
II. Vehicule cu trei axe x X 

1. de cel  puţin de 15 tone, dar mai mica de 17 tone 133 231 

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



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

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

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

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

 
 

7.masa de cel putin 26 tone 947 1.472 

III. Vehicule cu patru axe x x 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 6.masa de cel putin 32 to 1.545 2.291 

 
 
 

 
 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Axe motor(e)cu sistem de suspensie pneumaticasau echivalent 
recunoscut 

Alte sisteme de suspensie pentru 
axele motoare 

 
 

I. Vehicule cu 2 +1 axe 
 

x x 
 
 

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

 
 

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

 
 

3. Masa   de cel puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone 0 60 

 
 

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

 
 

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

 
 

6. Masa   de cel puţin de 22 tone, dar mai mica de 23 tone 320 414 



 
 

7. Masa   de cel puţin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone 414 747 

 
 

8. Masa   de cel puţin de 25 tone, dar mai mica de 28 tone 747 1310 

 9. masa de cel putin 28 tone 747 1310 

 II. Vehicule cu 2+2 axe   

 
 

1. Masa   de cel puţin de 23 tone, dar mai mica de 25 tone 128 299 

 
 

2. Masa   de cel puţin de 25 tone, dar mai mica de 26 tone 299 491 

 
 

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

 
 

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

 
 

5. Masa   de cel puţin de 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone 871 1.429 

 
 

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

 
 

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

 
 

8. Masa   de cel puţin de 36 tone, dar mai mica de 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   nu mai puţin de 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1.211 1.686 

 
 

2. Masa   nu mai puţin de 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1.686 2.291 

 3. masa mai mica de 40 to   

 
 

IV. Vehicule cu 3+2 axe   

 
 

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

 
 

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



 
 

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

 4. masa mai mica de 44 to 2.679 3.963 

 
 

V. Vehicule cu 3+3   

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 4.masa de cel putin 44 to 1.434 2.283 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 masa totală maximă autorizată Impozitul, în 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 
 

Mijloace de transport pe apă                     Art.263 alin.(7) 
 NIVELURILE   APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2015 
 
 

Impozitul, în lei 
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 *) 0-1119 
5. Scutere de apă 210 
6. Remorchere şi împingătoare: x 
a) până la 500 CP inclusiv 559 
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 909 
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1398 
d) peste 4.000 CP 2237 
7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 182 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:                          x 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 182 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone, inclusiv 280 
e) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 490 



*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentului cod. 
CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 

Art.267 alin.(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban 2014 Prev. Cod fiscal 
 

Prpunere 2015 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism  taxa in lei  
a) Până la 150 m², inclusiv  5 5-6 5 

b) Între 151 şi 250 m², inclusiv  6 6-7 6 
c) Între 251 şi 500 m², inclusiv  8 7-9 7 
d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 10 9-12 9 

e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 12 12-14 12 
f) Peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m² 

Art.267 alin.(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesara studiilor 
geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera , balastierelor , 
sondelor de  gaze si petrol, precum si altor exploatari . 
 

`  
7 lei pentru 
fiecare 
 mp afectat    
 
 
 
 
 

 
pana la 8 lei 

 
 

 
          7 lei pentru 
fiecare mp 
 

 



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 

7 lei pentru fiecare 
 mp de suprafaţă 
 ocupată de construcţie 

pana la 8 lei 
 
 

   7 lei 
 
 

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

11 lei pentru fiecare racord pana la 13 lei    11 lei 

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 specialit 
ate din cadrul consiliului 

 

13 lei pana la 15 lei   13 lei 

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

 8 lei 
 

   

pana la 9 lei 
 
 

  8 lei 
 

 Art.268 alin.(1) Taxa pentru     eliberarea     unei autorizaţii   pentru desfăşurarea unei activităţi economice: 
 
 

1. în mediul rural x 
 
 

2. în mediul urban 50 lei pana la 80  lei 50 lei 

Art.268 alin.(2) Taxa   pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare  de funcţionare  17 lei pana la 20 lei 17 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 

 28 lei  pentru fiecare 
  mp sau fractiune de 
mp  

 

pana la 32 lei 
 

 

28 lei 
 

 
Art.268 alin.(4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător 35 lei pana la 80 lei 35 lei 

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

300 lei pana la 4.195 lei 300 lei  
100 lei 
viza 
anuala            

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
Art.271 alin.(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 2014                    h.g 1309/2012            propunenere 2015                                                                                                                             

 
 
 

 
 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 - 
 
 

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

28 lei                         0-32  lei                                            28 lei 



 b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate 20 lei                      0-23 lei                                             20 lei                     

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL      PE      SPECTACOLE 
Art.275 
alin.(2) 

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă:        2014                    H.G. 1309/2012             propunere 2015                                 

 
 

 
 

- lei/m2  - 
 
 

a) în cazul videotecilor 1leu                      0-2 lei                                    1 leu 
 
 

b) în cazul discotecilor 2 lei                     0-3 lei                                     2 lei 
 

CAPITOLUL    XIII - SANCŢIUNI 
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art.294 alin.(3) NIVELURILE   ACTUALIZATE 
PENTRU ANUL 2015 

 
 

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu 
amendă 

de la 70 de lei la 279 de 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 1.578 de lei. 
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

Art.294 alin.(6) NIVELURILE   ACTUALIZATE 
PENTRU ANUL 2015 

 
 

(6)   În   cazul   persoanelor   juridice,   limitele   minime   şi   
maxime   ale amenzilor   prevăzute   la   alin.   (3)   şi   (4)    se   
majorează   cu   300%, respectiv: 
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu 
amendă de la280de lei la 1.116 de lei, iar cele de la lit.b)-d) 
cu amendă de la 1.116 de lei la 2.784 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 
1.300 lei la 6.312 de lei. 



 
 

 
 

IV.    LEGEA   NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru  
 
 
 

ANEXA     -     LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 
Extras din norma juridică NIVELURILE  AJUSTATE PENTRU ANUL 2015 

 
 

Taxa, în lei 
Nr. crt. CAPITOLUL I 

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

1 Eliberarea 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 litj) din Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale 
3 Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de 

animal: 
x 

 
 

- pentru animale sub 2 ani 2 
 
 

- pentru animale peste 2 ani 2 
4 Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: 

 
 

- pentru animale sub 2 ani 2 
 
 

- pentru animale peste 2 ani 5 
5 Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate 

medicale folosite în justiţie 
2 

6 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 
7 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a 

sexului 
15 

8 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 
9 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de 

stare civilă întocmite de autorităţile străine 
2 

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

2 



11 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, 

 

 

 
 
    

1 Acte de identitate: x 
 
 

a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de pentru cetăţenii români, 
eliberarea carnetelor de identitate,  eliberarea sau prelungirea 
valabilităţii  actelor de identitate pentru cetateni straini si pentru 
persoanele fara cetatenie , precum si inscrierea mentiunilor privind 
schimbarea domiciliului sau a resedintei cetatenilor romani 

5 

 
 

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a 
reşedinţei 

Abrogat prin OUG nr. 70/2009 

 
 

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

6 

 
 

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

Abrogat prin OUG nr. 70/2009 

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

Abrogat prin OUG 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 

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

a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din 
subcategoria A,A1,B,B1,B+E 

6 

 
 

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

Abrogat prin OUG nr. 70/2009 

 
 

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

Abrogat prin OUG nr. 70/2009 



 
 

d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule 
aparţinând uneia dintre categoriile sau 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 OUG nr. 70/2009 

 
 

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

Abrogat prin OUG 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 3 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 Abrogat prin OUG nr. 70/2009 
 
 conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat  

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

Abrogat prin OUG nr. 70/2009 

 CAPITOLUL IV Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de 
circulaţie pentru probe 

1 Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: 
 
 

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

60 

 
 

b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă 
între 750 kg, inclusiv, şi 3.500 kg, inclusiv 

Abrogat prin OUG nr. 70/2009 

 
 

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

145 

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

8 

3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi 
remorcilor 

414 

 CAPITOLUL IV1 Taxă 
pentru furnizare date 

1 Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea 
unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi 
din Registrul neţional 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 
2) 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 forestiere2) 

15 

1) NOTĂ: Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale. 
2) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 
agricole şi forestiere, publicată în   Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr.34/2005, în scopul finalizării eliberării 
titlurilor de proprietate, de la data de 24 noiembrie 2004, eliberarea si înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit. 

 
 
 
 

Director executiv, 
Ec. Ungureanu Ion 
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ANEXA 2 LA H.C.L. NR. 
 

ALTE TAXE  LOCALE 
 

 
1.Utilizarea temporara a locurilor publice astfel: 
 

ACTIVITATEA 
DESFASURATA 

2014 
LEI/MP/ZI 

2015 

Pentru depozitarea de 
materiale  

2 2 

Pentru desfacerea de 
produse ce fac 
obiectul comertului  
in piete , targuri, 
oboare , standuri , 
parcuri sau alte 
asemenea loc 

2 2 

Taxa pentru ocuparea 
terenurilor cu 
constructii provizorii 
autorizate in 
conditiile legii 

2 2 

 
 

2. Taxa libera trecere pentru autovehicule de peste 3.5 tone :  
Stabilit  2014 si propunere 2015 : 
- intre 3.5 si 10 to = 8 lei/zi/autovehicul 
- intre 10si 16 to = 16 lei/zi/ vehicul 
- mai mari de 16 to= 32 lei/zi/ vehicul 

 
3. Taxa pentru inchiriere, in conditiile legii, a terenului apartinand 

domeniului public sau privat al Consiliului Local, pentru amenajare terase in 
aer liber pentru anul 2014 si propunere 2015 = 4 lei/mp/luna indexat cu 
indicele de inflatie 

Plata taxei se va face in momentul aprobarii cererii de amenajare terasa de 
vara. 

4. Taxa de inmatriculare a vehiculelor de catre Primaria oras Rovinari : 
 

MASA 2014  2015 
Pana la 750 kg 15 15 

Intre 750kg – 3.500 kg 30 30 



Peste 3.500 kg 60 60 
Certificat de inregistrare 10 10 

Placuta cu numar 20 20 
 
 
5. Taxa pentru ocuparea terenurilor cu garaje pentru 2015 =  

155 lei /15mp /an. 
6. Redeventa minima concesiuni terenuri (pret pornire licitatie):  

3 lei/mp/an, indexat cu indicele de inflatie. 
7. Chirie teren (pret pornire licitatie): 

3 lei/mp /luna, indexat cu indicele de inflatie. 
8. Chirie spatii in cladiri : 

10 lei/mp/luna in anul 2010 indexat cu indicele de inflatie. 
9. Chirie garaje prefabricate :  

531 lei /an. 
10. Taxa parcare autovehicule :  

10 lei/luna  sau pret adjudecat. 
 

Taxele propuse la punctele 5-9 din prezenta anexa se indexeaza cu rata 
inflatiei comunicata de catre D.G. Statistica Gorj. 
 

                                    Director executiv, 
                                    Ec. Ungureanu Ion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ANEXA NR. 3 LA H.C.L. 

 
 
 

Regulament pentru stabilirea procedurii si criteriilor de acordare a facilitatilor 
fiscale pentru anul 2015 

 
 
 
          Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren 
pentru persoanele prevazute la art. 31, pct. 1, 2, 3, art.32, art.33 trebuie indeplinite 
urmatoarele conditii  : 

- persoanele beneficiare sa nu detina si alte proprietati (cladiri, spatii comerciale sau 
cu destinatie de locuinta) ; 

- domiciliul inscris in C.I/ B.I. sa coincida cu adresa cladirii pentru care care se 
solicita scutire ; 

- venitul brut lunar pe membru de familie sa fie sub nivelul sumei de 900 lei. Prin 
familie, in acceptiunea acestei proceduri, intelegand sot, sotie, copii, precum si alti 
membrii ai familiei de grad I care se gospodaresc impreuna. 

- persoanele beneficiare sa nu fie administratori, asociati sau sa detina actiuni in 
cadrul societatilor comerciale. 

- pot beneficia de aceasta facilitate si persoanele fizice care locuiesc la aceeasi 
adresa si care si-au asumat obligatia de plata in numele debitorului in conformitate 
cu prevederile O.U.G. 92/2003 –Codul de procedura fiscala cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Scutirile prevazute la art. 31( pct.1, 2, 3), art. 32, 33 se acorda : 
- pe baza cererii insotita de documentele justificative ; 
- incepad cu data de intai a lunii urmatoare depunerii cererii ; 
Actele necesare : 
Pentru facilitatile prevazute la art. 31, pct. 1 , 2 si 3 : 
- declaratie pe propria raspundere precum ca nu au alte venituri, nu sunt asociati,  

administratori, nu detin actiuni la societati comerciale ; 
- acte identitate pentru toti membrii familiei – copie  ; 
- certificat fiscal / adeverinta  eliberat(a)  de Administratia Financiara Rovinari din 

care sa rezulte ca nu au alte venituri ( pentru toti membrii familiei cu varsta peste 
18 ani). 

- adeverinta de venit pentru fiecare membru de familie ( venitul brut) ; 
- pentru cei care realizeaza venituri care constau in ajutor social, pensii, ajutor de 

somaj si /sau pensie de asistenta sociala, dovada de face cu documentele eliberate 
de organele abilitate. 

  
Pentru facilitatile prevazute la art.32 : 
- copii certificate deces parinti  
- copii C.I. sau copie certificat de nastere 
- adeverinta elev/ student  
 



Pentru facilitatile prevazute la art. 33 :  
-copii certificate incadrare in grad handicap grav sau accentuat / invaliditate. 
   

         Scutirea se acorda proproptional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului si 
opereaza incapand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care persoanele in cauza au 
depus cererea insotita de toate documentele prevazute in prezentul regulament. 

             In cazul in care persoanele beneficiare nu se mai incadreaza in criteriile enumerate 
mai sus, in cel mult 30 de zile sunt obligate sa depuna o cerere pentru calcularea 
impozitelor . 

 
 
Regulament pentru stabilirea procedurii si criteriilor de acordare a facilitatilor 

fiscale pentru anul 2015 
 

Actele necesare : 
-cererea proprietarului privind scutirea de la plata impozitului pe cladiri ; 
- autorizatie de construire /aviz tehnic  
-certificat de performanta energetica/ raportul de audit energetic  
-documente care sa ateste plata lucrarilor in conformitate cu prevederile Lg.153/2011 
privind masuri de crestere a calitatii arhitectural – ambientale a cladirilor ; 
- proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat de un reprezentant al 
institutiei . 
Facilitatile fiscale prevazute mai sus sunt acordate in urmatoarele conditii : 
- achitarea tuturor creantelor datorate bugetului local la data acordarii scutirii; 
- pastrarea scutirii pentru sotul supravietuitor pentru cota sa de proprietate, precum si 

mostenitorilor legali ; 
- anularea scutirii in cazul instrainarii imobilului ; 
- efectuarea receptiei lucrarilor dupa data intrarii in vigoare a Lg. 153/2011 ; 
- scutirea se acorda persoanelor fizice si juridice prevazute de O.U.G. 18/2009 si de 

Lg. 153/2011. 
 
 

     Director executiv, 
                                    Ec. Ungureanu Ion 

 



ANEXA 4 LA H.C.L. NR.____/___.____._____ 
 
 
 
 

REGULAMENT 
 privind instituirea şi plata taxei anuale pentru vehicule lente 

Începând cu anul 2015 pentru vehiculele lente existente în patrimoniul 
persoanelor fizice sau juridice la data de 1 ianuarie, taxa datorată pentru întregul an 
fiscal se achită până cel târziu la data de 31 martie a anului de referinţă, primul termen 
de plată pentru cele mai importante impozite şi taxe locale. Pentru vehiculele lente 
dobândite, vândute, scoase din funcţiune contribuabilii persoane fizice şi juridice, vor 
depune o declaraţie fiscală (anexa 1) în termen de 30 de zile de la data în care a 
intervenit una din aceste situaţii. Pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 
ianuarie, taxa se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a 
dobândit vehiculul lent, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal 
respectiv, pentru vehiculele lente dobândite după data de 1 martie, taxa se achită în cel 
mult 30 de zile de la data dobândirii. Atunci când termenul de plată cade într-o zi 
nelucrătoare sau sărbătoare legală plata se prelungeşte până în prima zi lucrătoare. 
Pentru vehiculele lente înstrăinate ori scoase din funcţiune, taxa locală aferentă se dă 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. Tipul 
de vehicule lente pentru care se datorează taxă este prevăzut în declaraţia privind 
stabilirea taxei locale pentru vehicule lente. 
 
 
 
 
 

Director executiv, 
                                                   Ec. Ungureanu Ion 
 
 
 
 
 



























DELIMITAREA SECŢIILOR DE VOTARE DIN ORAŞUL ROVINARI, JUDEŢUL GORJ 
privind stabilirea secţiilor de votare, cu ocazia alegerilor pentru Preşedintele României, din data de 02.11.2014 

 

În conformitate cu Anexa Dispoziţiei Primarului Oraşului Rovinari Nr. 912/30.09.2014 privind alegerile pentru Preşedintele României 

SECŢIA DE VOTARE NR. 84 ‐ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ROVINARI – Str. Tineretului, nr. 1 

CASTANILOR integral BLOCURILE: D1, D2, D3, D4, D5, E2, F2 
TINERETULUI BLOCURILE: E1, E3, F1, G1 

 

SECŢIA DE VOTARE NR. 85 ‐ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ROVINARI – Str. Tineretului, nr. 1 

ALEEA ŞCOLII integral BLOCURILE: C4, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, P2 
MUNCII BLOCURILE: C5, C6, H1, H2, H3 

 

SECŢIA DE VOTARE NR. 86 – ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 ROVINARI – Str. Muncii, nr. 1 

22 DECEMBRIE 1989 integral
BLOCURILE: G13, G14, G15, G16, 
P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P12, P18, P20, P22 
 

SECŢIA DE VOTARE NR. 87 ‐ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 ROVINARI – Str. Muncii, nr. 1 
ALEEA MACULUI integral BLOCUL: B1 
ALEEA VULCAN integral BLOCURILE: B4, C1 

MUNCII BLOCURILE: B5, B6, B7, C7, H4, I1, NR. 1, NR. 2 
PLOPILOR integral BLOCURILE: A1, A2, A4, A5, A6, C2, C3, B2, B3 

 

SECŢIA DE VOTARE NR. 88 – COLEGIUL „GHEORGHE TĂTĂRESCU” ROVINARI – Str. Jiului, nr. 6 
ALEEA BRADULUI integral BLOCUL: D6 
ALEEA PARCULUI integral BLOCURILE: b4 ‐ cămin , H5, H6 

FLORILOR integral BLOCURILE: b2 – cămin asistaţi social, H7, IE2 
JIULUI integral BLOCURILE: I2, I3, I4, I6 
PĂCII integral BLOCURILE: b5 – cămin, b6 – cămin, c9 – cămin , C10, IE1 

PRIETENIEI integral

BLOCURILE: a1 – cămin asistaţi social, a2 – cămin, a3 – cămin,  
a4 – cămin, a5 – cămin, a6 – cămin, a7 – cămin, a8 – cămin, 
c1 – cămin asistaţi social,  c2 – cămin, c3 – cămin, G5 
 

SECŢIA DE VOTARE NR. 89 ‐ COLEGIUL „GHEORGHE TĂTĂRESCU” ROVINARI – Str. Jiului, nr. 6 
ALEEA PIEŢII integral BLOCUL: G4 

B‐DUL MINERILOR integral BLOCURILE: L1, L4, M2 
CONSTRUCTORILOR integral NUMERELE: 4, 6, 8, 19, 25 

TINERETULUI BLOCURILE: F3, G2, G3, M1 
 

SECŢIA DE VOTARE NR. 90 – GRĂDINIŢA NR. 3 ROVINARI – Aleea Cireşului, Nr. 2 
ALEEA CIREŞULUI integral NUMĂRUL 9 
ALEEA CRINULUI integral BLOCUL: S5 

ALEEA MESTEACĂNULUI integral BLOCUL: S3 
ALEEA ZORILOR integral BLOCUL: T2 

TERMOCENTRALEI BLOCURILE: R1, R2, S2, S4, S6, NUMĂRUL 1, NUMĂRUL 18 
 

SECŢIA DE VOTARE NR. 91 – GRĂDINIŢA NR. 3 ROVINARI – Aleea Cireşului, Nr. 2 
ALEEA ZAMBILELOR integral BLOCUL: T4 

TERMOCENTRALEI BLOCURILE: R4, R5, R6, T1, T3, T5 
TINERETULUI BLOCUL: T6 

 

SECŢIA DE VOTARE NR. 92 – GRĂDINIŢA CARTIER VÎRŢ, Nr. 61 
DRUM EUROPEAN CARTIER VÎRŢ, CARTIER NOU VÎRŢ, POIANA 
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE” 
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră” 

 

AXA PRIORITARA III - „TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢIILOR PENTRU SECTOARELE PRIVAT ŞI PUBLIC”  
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 2 „DEZVOLTAREA ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI SERVICIILOR PUBLICE ELECTRONICE”  
 

 
 

 “IMPLEMENTARE SOLUȚII DE E-GUVERNARE LA NIVELUL JUDEȚULUI GORJ, ZONA CENTRU, 
PENTRU EFICIENTIZAREA SERVICIILOR PUBLICE OFERITE CĂTRE CETĂȚENI“ 

COD SMIS – CSNR 48415 

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională 

Solicitant / lider de proiect: UAT Județul Gorj prin Consiliul Județean Gorj 

Parteneri: UAT Oraş Rovinari, UAT Comuna Negomir, UAT Comuna Dăneşti, UAT Comuna Băleşti, UAT Comuna 
Bîlteni, UAT Oraş Ţicleni, UAT Comuna Drăgotești, UAT Comuna Turcineşti, UAT Comuna Urdari, UAT Comuna 
Bălăneşti, UAT Comuna Godineşti, UAT Comuna Schela, UAT Comuna Hurezani, UAT Comuna Licurici, UAT 
Comuna Alimpeşti 

OBIECTIVELE PROIECTULUI  

Obiectivul general al proiectului constă în implementarea unor soluții de e-guvernare, prin completarea și îmbunătățirea 
infrastructurii actuale a unităților administrative cu sisteme performante, capabile să asigure o platformă operațională 
eficientă, ce va deservi atât actul administrativ cât și serviciile publice oferite în sprijinul cetățenilor și a mediului de afaceri.  

Obiectiv specific 1: eficientizarea activităților interne ale instituțiilor publice, prin optimizarea gestionării principalelor fluxuri 
de activităţi şi date, utilizând mijloace specifice TIC;  

Obiectiv specific 2: îmbunătățirea interacțiunii cu beneficiarii actului administrativ, prin dezvoltarea de servicii publice 
online. 

Obiectiv specific 3: Implementarea unui sistem informatic integrat, interoperabil și interconectat pentru gestionarea 
Registrului Agricol în format electronic şi a altor servicii specifice administraţiei publice locale (partenerii din proiect), 
precum şi instruirea corespunzătoare a personalului intern, în vederea asigurării utilizării și actualizării corecte a sistemului 
informatic și a conținutului informațional.  

VALOAREA PROIECTULUI  
Valoarea totală a Proiectului care face obiectul finanţării nerambursabile este 6.560.000,00 lei, din care:  

a). valoare totală eligibilă în sumă de 6.542.997,56 lei;  
b). valoare neeligibilă în sumă de 17.002,44 lei.  

 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi 
www.fonduri-ue.ro. 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 
României 

http://www.fonduri-ue.ro/
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- Măsura 121- 

Modernizarea exploatațiilor agricole 

 

I. Depunere 
Termen Modul depunerii Criterii de selecție 

20 mai – 18 iulie 2014 Depunere online Pe baza grilei de evaluare, 
punctajul minim fiind de 15 
puncte 

 

II. Eligibilitatea solicitantului 
Fermieri, persoane fizice sau juridice (), care practică în principal activități agricole, a căror 

exploatație are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE care este înregistrată în Registrul unic de 
identificare / Registrul agricol. 

Solicitantul trebuie să fie:  

 persoană fizică, cu obligația de a se autoriza ca persoana fizică autorizată/ întreprindere 
individuală în termen de 30 de zile de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de 
Finanțare;  

 Persoană fizică autorizată; 
 Întreprindere individuală; 
 Întreprinderi familiale; 
 Societate în nume colectiv – SNC; 
 Societate în comandită simplă – SCS; 
 Societate pe acțiuni – SA; 
 Societate în comandită pe acțiuni – SCA; 
 Societate cu răspundere limitată – SRL; 
 Societate comercială cu capital privat; 
 Societate agricolă; 
 Societate cooperativă agricolă; 
 Cooperativă agricolă; 
 Sunt eligibile și firmele noi.  

 
Nu sunt eligibili: 

 Exploatațiile agricole de subzistență(exploatații care produc exclusiv pentru consumul 
propriu) cu dimensiune de sub 2 UDE; 

 Exploatațiile agricole rezultate din fracționarea în anul 2013 a altor exploatații pentru 
obținerea unui sprijin financiar din cadrul Măsurii 121, necuvenit; 

 dimensiunea economică a exploatației agricole se calculează conform Cererii de Finanțare în 
sheet-ul specific Măsura 121 – Stabilirea categoriei de fermă – după cum urmează: 
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o În cazul exploatațiilor agricole care prevăd în cadrul proiectului modernizarea acesteia, 
dimensiunea se va calcula pentru anul în curs la data depunerii Cererii de Finanțare. 
o În cazul exploatațiilor agricole care prevăd activități agricole complet noi, dimensiunea 
economică va fi cea rezultată ca urmare a realizării investiției 

 
III. Tipuri de Investiții și cheltuieli eligibile 

1. Construirea și/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă la nivel de 
fermă, incluzând Investițiile pentru respectarea standardelor comunitare și pe cele pentru 
protecția mediului și depozitarea îngrășămintelor; 
2. Construirea și/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul 
agricol, inclusiv utilități și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau 
Memoriul Justificativ; 
3. Construirea și/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producția de lapte, ca de 
exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalații de muls, linii tehnologice de 
prelucrare și ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calității la nivel 
de fermă etc.; 
4. Construirea și/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și instalațiilor de irigat, 
asigurarea utilităților în vederea respectării condițiilor de mediu; 
5. Achiziționarea sau achiziționarea în leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, mașini, 
utilaje, instalații, echipamente și accesorii, echipamente și software specializate, identificate ca 
necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ; 
6. Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi mijloace de transport specializate8, 
necesare activității de producție, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul 
Justificativ; 
7. Înlocuirea plantațiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârșitul ciclului biologic de producție 
(minim 40 ani)și care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/ reconversie al plantațiilor de 
viță-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin și înființarea plantațiilor pentru struguri de masă; 
8. Înființarea plantațiilor de pomi, arbuști fructiferi și căpșuni; 
9. Înființarea pepinierelor de viță de vie, pomi fructiferi și arbuști, alți arbori; 
10. Investiții pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul 
fermei ; 
11. Investiții pentru înființarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt și 
regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă; 
12. Investiții în apicultură, cu excepția celor realizate prin Programul Național Apicol; 
13. Investiții pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzând echipamente 
pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.; 
14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, 
cum ar fi: taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanți, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, așa cum sunt ele 
menționate în legislația națională, achiziționarea de patente și licențe (maxim 8% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede și construcții și maxim 3% în cazul în care proiectul nu 
prevede realizarea construcțiilor); 
15. Investiții necesare adaptării exploatațiilor pentru agricultura ecologică; 
16. Investițiile necesare realizării conformității cu standardele comunitare. 
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Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transportă numai un 
anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect, următoarele: 
- Autocisterne, 
- Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind 
folosite pentru transportul mărfurilor alimentare), 
- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate), 
- Mijloace de transport animale, 
- Mijloace de transport albine. 
Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile. 

ATENȚIE! Utilitățile aferente trebuie să fie asigurate prin proiect, dintr-o sursă existentă sau de la 
terți. 
 
NU SUNT ELIGIBILE: 
1. Construcția sau modernizarea locuinței; 
2. Achiziționarea de bunuri second-hand; 
3. Achiziția de drepturi de producție agricolă, de animale, plante anuale și plantarea lor, conform art. 
55, pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/ 2006; 
4. Achiziționarea de teren; 
5. TVA, cu excepția TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real și definitiv suportat 
de către beneficiari, alții decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/ 2005; 
6. Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie; 
7. Comisioane bancare, costurile garanțiilor și cheltuieli similare; 
8. Contribuția în natură; 
9. Costuri de schimb valutar, taxe și pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului 
euro APDRP; 
10. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare 
etc.; 
11. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepția studiilor tehnice, a planurilor de 
afaceri și a studiilor de fezabilitate; 
12. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin măsura 143 „Furnizarea de servicii de 
Consiliere și consultanță pentru agricultori” 
13. Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 
14. Achiziția de mijloace de transport pentru uz personal și transport persoane; 
15. Investiții privind operațiunile de simplă înlocuire10 în conformitate cu art. 55 din Regulamentul 
(CE) nr. 1974/ 2006; 
16. Investiții în sectorul de piscicultură și acvacultură; 
17. Investiții în exploatații de creștere a animalelor de blană; 
18. Investiții pentru producerea pomilor de Crăciun; 
19. Investițiile realizate în cadrul schemelor de sprijin în conformitate cu Art. 2 (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006. 
Lista Investițiilor și costurilor neeligibile se completează cu prevederile din Hotărârea de Guvern 
privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 
ATENȚIE! Pentru evitarea dublei finanțări beneficiarii Măsurii 141 - Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistenta - care și-au prevăzut realizarea de Investiții și au primit punctaj la criteriul de secție 5 
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c. Investiții realizate din fonduri proprii - până la sfârșitul anului 3, în cadrul Măsurii 121, trebuie să 
realizeze alte Investiții decât cele prevăzute în Planul de afaceri aferent Măsurii 141. 
Pentru verificarea evitării dublei finanțări, solicitantul care a mai beneficiat de finanțare 
nerambursabilă, va prezenta documentul 14- Raport asupra utilizării programelor de finanțare 
nerambursabilă prin care se vor verifica cheltuielile rambursate. Dacă se regăsesc acelea și tipuri de 
cheltuieli fără o justificare, sau nu se aprobă justificarea acestora, valoarea proiectului se diminuează 
cu valoarea acestor cheltuieli nejustificate. 
* „investiția de simplă înlocuire” înseamnă o investiție care înlocuiește o clădire existentă sau o 
mașină sau părți din acestea, cu altele noi și moderne, fără a crește capacitatea de producție cu mai 
mult de 25% sau fără a implica schimbări în natura producției sau a tehnologiei implicate. Nu sunt 
considerate Investiții de înlocuire următoarele: demolarea completă a unei clădiri vechi de cel puțin 30 
de ani din cadrul fermei și înlocuirea cu o clădire modernă, și renovarea fundamentală a unei clădiri 
din cadrul fermei. 
Renovarea este considerată fundamentală când costul total este de cel puțin 50% din valoarea noii 
clădiri, 
 

IV. Condiții de  finanțare 
 

 Pentru proiectele care nu includ Investiții pentru producereași utilizarea ener
giei regenerabileși nu sunt forme associative 

 

 
 
Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 
o 10%    pentru  Investițiile realizate  de tinerii  agricultori  cu  vârsta sub  40  ani,  la  data 

depunerii Cererii de Finanțare;  
o 10%  pentru Investițiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap  

natural, în zone cu handicap naturalși în arii naturale protejate încadrate în rețeaua Natur
a 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii  
și iii);  

o 10%    pentru  Investițiile  având  drept  scop  implementarea  noilor  provocări  prin  
următoarele  tipuri  de  operațiuni:  „Îmbunătățirea  eficienței  utilizării și  depozitării 
îngrăşămintelor cu azotat”, „Instalații pentru tratamentul apelor reziduale în  

Tipul proiectului Valoarea maximă 
eligibilă 

Ponderea sprijinului 
nerambursabil 

Valoarea sprijinului 
nerambursabil 

Sectorul vegetal 
1. Proiecte cu construcții montaj 1.000.000 Euro 40% 400.000 Euro 
2. Proiecte privind achiziția de 
echipamente și utilaje 

700.000 Euro 40% 280.000 Euro 

Sectorul zootehnic 
1. Proiecte cu construcții montaj 2.000.000 Euro 40% 800.000 Euro 
2. Proiecte privind achiziția de 
echipamente și utilaje 

1.000.000 Euro 40% 400.000 Euro 

Pentru proiectele care includ  Investiții pentru introducerea standardului lapte crud 
 2.000.000 Euro 40% 800.000 Euro 
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exploatații agricole și  în  cadrul  proceselor  de  prelucrare și  comercializare”. Această  
majorare se aplică  exclusiv  la  partea  din  proiect  destinată  Investițiilor  în  aceste  dou
ă  tipuri  de operațiuni. 
 

 
 Pentru proiectele care includși Investiții pentru producereași utilizarea energi
ei regenerabile 

 

Tipul proiectului Valoarea maximă 
eligibilă 

Ponderea 
sprijinului 

nerambursabil 

Valoarea 
sprijinului 

nerambursabil 
Sectorul vegetal 
1. Proiecte cu construcții montaj 1.000.000 Euro 40% 400.000 Euro 
2. Proiecte privind achiziția de 
echipamente și utilaje 

700.000 Euro 40% 280.000 Euro 

Sectorul zootehnic 
1. Proiecte cu construcții montaj 2.000.000 Euro 40% 800.000 Euro 
2. Proiecte privind achiziția de 
echipamente și utilaje 

1.000.000 Euro 40% 400.000 Euro 

Pentru proiectele care includ  Investiții pentru introducerea standardului lapte crud 
 2.000.000 Euro 40% 800.000 Euro 

 
 Pentru forma asociativă  

 

Tipul proiectului Valoarea maximă 
eligibilă 

Ponderea 
sprijinului 

neramburs
abil 

Valoarea 
sprijinului 

nerambursabil 

1. Formă asociativă 4.000.000 Euro 40% 1.600.000 Euro 
 
 

V. Plata 
 
Termenul  de rambursare  a  cheltuielilor  eligibile  aferente  unui  dosar  cerere  de   
plată  este  de maxim 90 de zile calendaristice de la data când cererea de plată este  
completă.  
ATENȚIE!   Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/ și să modifice substantial 
 investiția realizată prin proiect pe o perioadă de 5 ani de la data semnării Contractului de Fin
anțare.   
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- Măsura 121- 

Ferma de familie 

 

I. Depunere 
Termen Modul depunerii Criterii de selecție 

20 mai – 18 iulie 2014 Depunere online Pe baza grilei de evaluare, 
punctajul minim fiind de 15 
puncte 

 

II. Eligibilitatea solicitantului 
Fermieri, persoane fizice sau juridice (), care practică în principal activități agricole, a căror 

exploatație are o dimensiune cuprinsă între 2 și 50 de UDE, și care este înregistrată în Registrul unic 
de identificare / Registrul agricol. 

Solicitantul trebuie să fie:  

 persoană fizică, cu obligația de a se autoriza ca persoana fizică autorizată/ întreprindere 
individuală în termen de 30 de zile de la data primirii notificării privind selectarea Cererii de 
Finanțare;  

 Persoană fizică autorizată; 
 Întreprindere individuală; 
 Întreprinderi familiale; 
 Societate în nume colectiv – SNC; 
 Societate în comandită simplă – SCS; 
 Societate pe acțiuni – SA; 
 Societate în comandită pe acțiuni – SCA; 
 Societate cu răspundere limitată – SRL; 
 Societate comercială cu capital privat; 
 Societate agricolă; 
 Societate cooperativă agricolă; 
 Cooperativă agricolă; 
 Sunt eligibile și firmele noi.  

 
Nu sunt eligibili: 

 Exploatațiile agricole de subzistență(exploatații care produc exclusiv pentru consumul 
propriu) cu dimensiune de sub 2 UDE; 

 Exploatațiile agricole cu dimensiunea economică mai mare de 50 UDE 
 Dimensiunea economică a exploatației agricole se calculează conform Cererii de Finanțare în 

sheet-ul specific Măsura 121 – Stabilirea categoriei de fermă – după cum urmează: 
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o În cazul exploatațiilor agricole care prevăd în cadrul proiectului modernizarea acesteia, 
dimensiunea se va calcula pentru anul în curs la data depunerii Cererii de Finanțare. 
o În cazul exploatațiilor agricole care prevăd activități agricole complet noi, dimensiunea 
economică va fi cea rezultată ca urmare a realizării investiției 

 
III. Tipuri de Investiții și cheltuieli eligibile 

1. Construirea și/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă la nivel de 
fermă, incluzând Investițiile pentru respectarea standardelor comunitare și pe cele pentru 
protecția mediului și depozitarea îngrășămintelor; 
2. Construirea și/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul 
agricol, inclusiv utilități și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau 
Memoriul Justificativ; 
3. Construirea și/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producția de lapte, ca de 
exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalații de muls, linii tehnologice de 
prelucrare și ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calității la nivel 
de fermă etc.; 
4. Construirea și/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și instalațiilor de irigat, 
asigurarea utilităților în vederea respectării condițiilor de mediu; 
5. Achiziționarea sau achiziționarea în leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, mașini, 
utilaje, instalații, echipamente și accesorii, echipamente și software specializate, identificate ca 
necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ; 
6. Achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi mijloace de transport specializate8, 
necesare activității de producție, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul 
Justificativ; 
7. Înlocuirea plantațiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârșitul ciclului biologic de producție 
(minim 40 ani)și care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/ reconversie al plantațiilor de 
viță-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin și înființarea plantațiilor pentru struguri de masă; 
8. Înființarea plantațiilor de pomi, arbuști fructiferi și căpșuni; 
9. Înființarea pepinierelor de viță de vie, pomi fructiferi și arbuști, alți arbori; 
10. Investiții pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul 
fermei ; 
11. Investiții pentru înființarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt și 
regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă; 
12. Investiții în apicultură, cu excepția celor realizate prin Programul Național Apicol; 
13. Investiții pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei9, cuprinzând echipamente 
pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.; 
14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, 
cum ar fi: taxe pentru arhitecți, ingineri și consultanți, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor și autorizațiilor necesare implementării proiectelor, așa cum sunt ele 
menționate în legislația națională, achiziționarea de patente și licențe (maxim 8% din valoarea totală 
eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede și construcții și maxim 3% în cazul în care proiectul nu 
prevede realizarea construcțiilor); 
15. Investiții necesare adaptării exploatațiilor pentru agricultura ecologică; 
16. Investițiile necesare realizării conformității cu standardele comunitare. 
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Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transportă numai un 
anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect, următoarele: 
- Autocisterne, 
- Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind 
folosite pentru transportul mărfurilor alimentare), 
- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate), 
- Mijloace de transport animale, 
- Mijloace de transport albine. 
Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile. 

ATENȚIE! Utilitățile aferente trebuie să fie asigurate prin proiect, dintr-o sursă existentă sau de la 
terți. 
 
NU SUNT ELIGIBILE: 
1. Construcția sau modernizarea locuinței; 
2. Achiziționarea de bunuri second-hand; 
3. Achiziția de drepturi de producție agricolă, de animale, plante anuale și plantarea lor, conform art. 
55, pct.2 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1974/ 2006; 
4. Achiziționarea de teren; 
5. TVA, cu excepția TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real și definitiv suportat 
de către beneficiari, alții decât persoanele neimpozabile, conform art.71 (3), lit. a din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/ 2005; 
6. Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie; 
7. Comisioane bancare, costurile garanțiilor și cheltuieli similare; 
8. Contribuția în natură; 
9. Costuri de schimb valutar, taxe și pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului 
euro APDRP; 
10. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare 
etc.; 
11. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepția studiilor tehnice, a planurilor de 
afaceri și a studiilor de fezabilitate; 
12. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin măsura 143 „Furnizarea de servicii de 
Consiliere și consultanță pentru agricultori” 
13. Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 
14. Achiziția de mijloace de transport pentru uz personal și transport persoane; 
15. Investiții privind operațiunile de simplă înlocuire10 în conformitate cu art. 55 din Regulamentul 
(CE) nr. 1974/ 2006; 
16. Investiții în sectorul de piscicultură și acvacultură; 
17. Investiții în exploatații de creștere a animalelor de blană; 
18. Investiții pentru producerea pomilor de Crăciun; 
19. Investițiile realizate în cadrul schemelor de sprijin în conformitate cu Art. 2 (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006. 
Lista Investițiilor și costurilor neeligibile se completează cu prevederile din Hotărârea de Guvern 
privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanțate din Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală. 
ATENȚIE! Pentru evitarea dublei finanțări beneficiarii Măsurii 141 - Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistenta - care și-au prevăzut realizarea de Investiții și au primit punctaj la criteriul de secție 5 



BPT CONSULT 
Consultanță Fonduri Europene 

   

 
 
SC BPT CONSULT SRL  Tel. 0767.835.15 
Craiova    Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr.6D                           bptconsult@yahoo.com     
   

bpt  

c. Investiții realizate din fonduri proprii - până la sfârșitul anului 3, în cadrul Măsurii 121, trebuie să 
realizeze alte Investiții decât cele prevăzute în Planul de afaceri aferent Măsurii 141. 
Pentru verificarea evitării dublei finanțări, solicitantul care a mai beneficiat de finanțare 
nerambursabilă, va prezenta documentul 14- Raport asupra utilizării programelor de finanțare 
nerambursabilă prin care se vor verifica cheltuielile rambursate. Dacă se regăsesc acelea și tipuri de 
cheltuieli fără o justificare, sau nu se aprobă justificarea acestora, valoarea proiectului se diminuează 
cu valoarea acestor cheltuieli nejustificate. 
 

IV. Condiții de  finanțare 
 

Prin Măsura 121 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 40% – 70% din valoarea 
eligibilă a proiectului, fondurile reprezentând cofinanţarea publică, la care trebuie să se adauge 
contribuţia privată. 
Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 121 este de 5.000 de Euro, 
această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului. 
Intensitatea sprijinului este diferenţiată după cum urmează: 
 
I. Pentru proiectele care nu includ investiţii pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile 
și nu sunt forme asociative. 
Pentru toate proiectele depuse în cadrul Măsurii 121 - ferme familiale, atât pentru sectorul 
zootehnic cât și sectorul vegetal, valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 125.000 
Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 50.000 Euro). 
Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu: 

o 10% - pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori13 cu vârsta sub 40 ani, la data 
depunerii Cererii de Finanţare; 

o 10% - pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap 
natural14, în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua 
Natura 200015 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii şi iii); 

o 10% - pentru investițiile avand drept scop implementarea noilor provocări prin 
următoarele tipuri de operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării 
îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploatatii 
agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare”. Această majorare se 
aplică exclusiv la partea din proiect destinată investiţiilor în aceste două tipuri de operațiuni; 
 
II. Pentru proiectele care includ și investiţii pentru producerea și utilizarea energiei regenerabile 
Pentru toate proiectele depuse din sectorul zootehnic sau vegetal care includ și investiţii pentru 
producerea și utilizarea energiei regenerabile valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 
125.000 Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 40% reprezentând 50.000 
Euro, fără majorări pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani la data 
depunerii Cererii de Finanţare, sau pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane 
cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua 
Natura 2000 (conform Regulamentului CE nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii şi iii), sau 
pentru investitiile având drept scop implementarea noilor provocări prin următoarele tipuri de 
operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii 
pentru tratamentul apelor reziduale în exploatatii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi 
comercializare”. 
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III. Pentru forma asociativă 
Valoarea maximă eligibilă va fi de 125.000. Euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 
40% reprezentând 50.000 Euro pentru proiectele care aparţin unei forme asociative și care 
deservesc majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri). 
Ponderea sprijinului nerambursabil de 40% nu va fi majorat pentru investiţiile realizate de tinerii 
agricultori cu vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare, sau pentru investiţiile 
realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi în 
arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE 
nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii şi iii), sau pentru investitiile avand drept scop 
implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaţiuni: „îmbunătăţirea eficienţei 
utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat”, „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în 
exploatatii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare”. 

 
V. Plata 

 
Termenul  de rambursare  a  cheltuielilor  eligibile  aferente  unui  dosar  cerere  de   
plată  este  de maxim 90 de zile calendaristice de la data când cererea de plată este  
completă.  
ATENȚIE!   Beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau/ și să modifice substantial 
 investiția realizată prin proiect pe o perioadă de 5 ani de la data semnării Contractului de Fin
anțare.   
 
 

 
 

 



O R D I N    NR. 844 
din  26.05.2014 

pentru prorogarea termenului prev zut la art.11 alin.(1)  din anexa la Ordinul ministrului 
agriculturii i dezvolt rii rurale nr.573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a 

condi iilor specifice, a criteriilor de eligibilitate a termenilor de referin  i a modelului de cerere 
pentru acordarea ajutoarelor na ionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine i 

ovine/caprine i a ajutoarelor specifice pentru produc torii de lapte i de carne de vit  i 
produc torii de lapte i de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014, precum i 

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii i dezvolt rii rurale nr.573/2014 
 

 
V zând Referatul Direc iei generale politici agricole i strategii nr.138469 / 26.05.2014,  
în temeiul art. 7 alin.(5) din Hot rârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea i 

func ionarea Ministerului Agriculturii i Dezvolt rii Rurale, precum i a unor structuri aflate în 
subordinea acestuia, cu modific rile i complet rile ulterioare, 

ministrul agriculturii i dezvolt rii rurale emite prezentul 
 
 

ORDIN 

Art. I. Se prorog  pân  la 20 iunie 2014 inclusiv, termenul prev zut la art.11 alin.(1) din anexa la 
Ordinul ministrului agriculturii i dezvolt rii rurale nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de 
implementare, a condi iilor specifice, a criteriilor de eligibilitate a termenilor de referin  i a modelului 
de cerere pentru acordarea ajutoarelor na ionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine i 
ovine/caprine i a ajutoarelor specifice pentru produc torii de lapte i de carne de vit  i produc torii de 
lapte i de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 289 din 18 aprilie 2014. 

 
Art. II. Anexa la Ordinul ministrului agriculturii i dezvolt rii rurale nr.573/2014 pentru 

aprobarea modului de implementare, a condi iilor specifice, a criteriilor de eligibilitate a termenilor de 
referin  i a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor na ionale tranzitorii în sectorul zootehnic la 
speciile bovine i ovine/caprine i a ajutoarelor specifice pentru produc torii de lapte i de carne de vit  i 
produc torii de lapte i de carne de ovine/caprine, din zonele defavorizate, în anul 2014, se modific , 
dup  cum urmeaz : 

1. La articolul 9, litera a) a alineatului (2) se modific  i va avea urm torul cuprins: 
  „a) o singur  dat  pentru categoria de vârst  a animalului, respectiv: 
- pentru tineretul mascul care are vârsta de maximum 25 de luni la data ie irii din exploata ie cuprins  în 
perioada 16 iulie 2013 - 20 iunie 2014, 
- pentru tineretul femel  pân  la prima f tare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni la data ie irii din 
exploata ie cuprins  în perioada 16 iulie 2013-20 iunie 2014;                       
- pentru tineretul mascul existent în exploata ie care are vârsta de maximum 25 de luni pân  la data de 20 
iunie 2014; 
- pentru tineretul femel existent în exploata ie pân  la prima f tare, dar nu mai târziu de vârsta de 
maximum 32 de luni pân  la data de 20 iunie 2014.” 
 
 2. La articolul 11, litera c) a alineatului (2) se modific  i va avea urm torul cuprins: 

„c) adeverin  emis , prin proceduri SNIIA, de c tre medicul veterinar cu competen e în acest 
sens, care atest  c  toate bovinele, ovinele i caprinele din exploata ie sunt cuprinse în Programul 
ac iunilor de supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la 
animale la om, protec ia animalelor i protec ia mediului, de identificare i înregistrare a bovinelor, 
suinelor, ovinelor i caprinelor, iar ac iunile prev zute sunt efectuate la zi;” 

 

MMIINNIISSTTEERRUULL  AAGGRRIICCUULLTTUURRIIII  II  DDEEZZVVOOLLTT RRIIII  RRUURRAALLEE  



 3. Literele a) i b) ale articolului 12 se modific  i vor avea urm torul cuprins: 
„a) copia de pe pa aportul fiec rui animal pentru care se solicit  prim /copie de pe documentele 

care atest  ie irile din efectiv, dup  caz, pentru schema prev zut  la art. 1 lit. b), în cazul  exploata iilor 
înfiin ate în perioada 1 februarie 2013 – 17 aprilie 2014 i/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de 
prim  în anul 2013;  

b) copia de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în sistemul de administrare a cotelor de 
lapte, precum i a cantit ilor de lapte livrate i/sau vândute direct, pentru schema prev zut  la art.1 lit.a), 
în cazul produc torilor agricoli, noi înregistra i în sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de 
cot  2013 -2014 sau care nu au depus cerere în anul 2013;” 

 
 4. Litera a) a articolului 16 se modific  i va avea urm torul cuprins: 
„a) adeverin a eliberat  de Agen ia Na ional  pentru Ameliorare i Reproduc ie în Zootehnie "Prof. Dr. 
G. K. Constantinescu", prin structurile sale teritoriale, care certific   rasele de carne i meti ii acestora, 
prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de îns mân ri artificiale/adeverin ele de 
mont  natural . Verific rile se realizeaz  conform manualului de proceduri elaborat de Agen ia Na ional  
pentru Ameliorare i Reproduc ie în Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu" i aprobat de Ministerul 
Agriculturii i Dezvolt rii Rurale.” 
 
 5. Litera f) a articolului 16 se modific  i va avea urm torul cuprins: 

 „f) pentru tineretul din rase de carne i/sau meti i cu rase de carne, copia unuia din urm toarele 
documente: certificat de origine al tineretului care s  ateste rasa de carne a acestuia sau buletin de 
îns mân ri artificiale/adeverin  de mont  natural  pe care s  se men ioneze codul tat lui, care trebuie s  
fie din ras  de carne. 

 
 6. Articolul 25 se modific  i va avea urm torul cuprins: 

„Art. 25.  Reducerile i excluderile aplicabile pentru schemele de plat  prev zute la art.2  lit.a), b) 
i c) sunt cele aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii i dezvolt rii rurale nr.37/2013, iar pentru 

schema de plat  prev zute la art.2 lit.d) sunt cele aprobate prin  Ordinul ministrului agriculturii i 
dezvolt rii rurale nr.568/2014.” 

 
7. Alineatul (2) al articolului 27 se modific  i va avea urm torul cuprins: 
„ (2) Pentru schemele de plat  prevazute la art.2, Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur  

aprob , pân  la data de 1 februarie 2015, situa iile centralizatoare cu num rul total de capete elgibile i 
calculeaz  cuantumul în conformitate cu art.3 din Hot rârea Guvernului nr.298/2014 privind schema de 
ajutor specific acordat produc torilor de lapte i de carne de vit  i produc torilor de lapte i de carne de 
ovine/caprine, din zonele defavorizate.” 

 
8. La anexa nr.1, num r curent 50, capitolul I „Angajamente i declara ii pentru ANT 

bovine”, punctul 1, litera b), a doua liniu  se modific  i va avea urm torul cuprins: 
„-- efectivul din exploata ia înfiin at  în perioada 1 februarie 2013-17 aprilie 2014, solicitat pentru prim , 

este de minimum 3 capete de bovine cu vârsta de minim 16 luni la data de 17 aprilie 2014 i tineretul bovin mascul 
i/sau femel are vârsta de minim 7 luni la data de 17 aprilie 2014, nepurt toare de prim ; 

 
9. La anexa nr.1, num r curent 50, capitolul II „Angajamente i declara ii pentru ajutor 

specific zona defavorizat  - bovine”, punctul 1, litera c), a zecea liniu  se modific  i va avea 
urm torul cuprins: 

„solicitarea ajutorului o singur  dat  : 
pentru tineretul mascul care are vârsta de maximum 25 de luni la data ie irii din exploata ie 
cuprins  în perioada 16 iulie 2013 - 20 iunie 2014/ existent în exploata ie i care are vârsta de 
maximum 25 de luni pân  la data de 20 iunie 2014; 
pentru tineretul femel  pân  la prima f tare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni la data ie irii 
din exploata ie cuprins  în perioada 16 iulie 2013-20 iunie 2014 / existent în exploata ie pân  la 
prima f tare, dar nu mai târziu de vârsta de maximum 32 de luni pân  la data de 20 iunie 2014;” 
 



10. La anexa nr.1, num r curent 50, capitolul III „Angajamente i declara ii pentru ajutor 
specific zona defavorizat  – ovine/caprine”, prima liniu  a punctului 1 se modific  i va avea urm torul 
cuprins:  

„- s  solicit ajutor specific pentru un efectiv cuprins între 50 i 300 de capete de femele ovine/caprine 
inclusiv pe beneficiar, care au vârsta de minimum un an la data de 30 martie  a anului de solicitare;” 

 
11.   La anexa nr.1, ultimul capitol „Controlul vizual al cererii de plat  i a documentelor ata ate”, în 

coloana „Documente ata ate”, rândurile 8, 10, 27 i 29 se modific  i vor avea urm torul cuprins: 
rândul 8: „Adeverin  emis , prin proceduri SNIIA, de c tre medicul veterinar cu competen e în acest 

sens, care atest  c  toate bovinele, ovinele i caprinele din exploata ie sunt cuprinse în Programul ac iunilor de 
supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, 
protec ia animalelor i protec ia mediului, de identificare i înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor i 
caprinelor, iar ac iunile prev zute sunt efectuate la zi.” 

rândul 10: „Copie pa aport/copie document care atest  ie irea din exploata ie, dup  caz, pentru 
exploata iile nou înfiin ate i/sau pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de prim  în anul 2013” 

rândul 27: „TC.2.1. Tineret din rase de carne - copia certificatului de origine al tineretului”  
rândul 29: „TC.2.2. Tineret metis - copia buletinului de îns mân ri artificiale/adeverin ei de 

mont  natural  pe care s  se men ioneze codul tat lui, care trebuie s  fie din ras  de carne.” 
 
 
 

 Art. III. Prezentul ordin se public  în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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Blocurile de locuin e care au fost arondate altor sec ii de votare decât cele de pân  acum 

Blocurile mutate Fosta sec ie Actuala sec ie Num rul noii sec ii 

D5, 
F1, F2 Clubul Elevilor coala Gimnazial  Nr. 1 84 

H3 Clubul Elevilor coala Gimnazial  Nr. 1 85 

G13, G14, G15, G16, 
P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P12, P18, P20, P22 Colegiul “Gheorghe T t rescu” coala Gimnazial  Nr. 3 86 

P1 coala Gimnazial  Nr. 1 coala Gimnazial  Nr. 3 86 

A1, A2, A4, A5, 
B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, 

C1, C7, 
I1 

Colegiul “Gheorghe T t rescu” coala Gimnazial  Nr. 3 87 

Strada Muncii: H4, NR. 1, Nr.2  Clubul Elevilor coala Gimnazial  Nr. 3 87 

A6, 
C2, C3 coala Gimnazial  Nr. 1 coala Gimnazial  Nr. 3 87 

D6 Clubul Elevilor Colegiul “Gheorghe T t rescu” 88 

a2 c min, a3, c min, a4 c min, a5 c min, 
a6 c min, a7 c min, a8 c min, 

b2 c min Asista i Social, b4 c min, b5 c min, b6, 
c2 c min, c3 c min, c9 c min, 

C10, 
G5, 

H5, H6, H7, 
IE1 

Clubul Elevilor Colegiul “Gheorghe T t rescu” 88 

F3, 
G2, G3, G4, 

L1, L4, 
M1, M2 

Strada Constructorilor: Numerele: 4, 6, 8, 19, 25 

Clubul Elevilor Colegiul “Gheorghe T t rescu” 89 

 



DELIMITAREA SEC IILOR DE VOTARE DIN ORA UL ROVINARI, JUDE UL GORJ
privind stabilirea sec iilor de votare, cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European i alegerile parlamentare par iale, din data de 25.05.2014

În conformitate cu Anexa Dispozi iei Primarului Ora ului Rovinari Nr. 373/12.03.2014 i Anexa Dispozi iei Primarului Ora ului Rovinari Nr. 468/24.04.2014
privind alegerile pentru Parlamentul European i alegerile parlamentare par iale, ce vor avea loc în data de 25.05.2014

SEC IA DE VOTARE NR. 84 COALA GIMNAZIAL NR. 1 ROVINARI – Str. Tineretului, nr. 1
CASTANILOR integral BLOCURILE: D1, D2, D3, D4, D5, E2, F2

TINERETULUI BLOCURILE: E1, E3, F1, G1

SEC IA DE VOTARE NR. 85 COALA GIMNAZIAL NR. 1 ROVINARI – Str. Tineretului, nr. 1
ALEEA COLII integral BLOCURILE: C4, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, P2

MUNCII BLOCURILE: C5, C6, H1, H2, H3

SEC IA DE VOTARE NR. 86 – COALA GIMNAZIAL NR. 3 ROVINARI – Str. Muncii, nr. 1
22 DECEMBRIE 1989 integral BLOCURILE: G13, G14, G15, G16, P1, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P10, P12, P18, P20, P22

SEC IA DE VOTARE NR. 87 COALA GIMNAZIAL NR. 3 ROVINARI – Str. Muncii, nr. 1
ALEEA MACULUI integral BLOCUL: B1
ALEEA VULCAN integral BLOCURILE: B4, C1

MUNCII BLOCURILE: B5, B6, B7, C7, H4, I1, NUM RUL 1, NUM RUL 2
PLOPILOR integral BLOCURILE: A1, A2, A4, A5, A6, C2, C3, B2, B3

SEC IA DE VOTARE NR. 88 – COLEGIUL „GHEORGHE T T RESCU” ROVINARI – Str. Jiului, nr. 6
ALEEA BRADULUI integral BLOCUL: D6
ALEEA PARCULUI integral BLOCURILE: b4 c min , H5, H6

FLORILOR integral BLOCURILE: b2 – c min asista i social, H7, IE2
JIULUI integral BLOCURILE: I2, I3, I4, I6
P CII integral BLOCURILE: b5 – c min, b6 – c min, c9 – c min , C10, IE1

PRIETENIEI integral BLOCURILE: a1 – c min asista i social, a2 – c min, a3 – c min, a4 – c min, a5 – c min,
a6 – c min, a7 – c min, a8 – c min, c1 – c min asista i social, c2 – c min, c3 – c min, G5

SEC IA DE VOTARE NR. 89 COLEGIUL „GHEORGHE T T RESCU” ROVINARI – Str. Jiului, nr. 6
ALEEA PIE II integral BLOCUL: G4

B DUL MINERILOR integral BLOCURILE: L1, L4, M2
CONSTRUCTORILOR integral NUMERELE: 4, 6, 8, 19, 25

TINERETULUI BLOCURILE: F3, G2, G3, M1

SEC IA DE VOTARE NR. 90 – GR DINI A NR. 3 ROVINARI – Aleea Cire ului, Nr. 2
ALEEA CIRE ULUI integral NUM RUL 9
ALEEA CRINULUI integral BLOCUL: S5

ALEEA MESTEAC NULUI integral BLOCUL: S3
ALEEA ZORILOR integral BLOCUL: T2
TERMOCENTRALEI BLOCURILE: R1, R2, S2, S4, S6, NUM RUL 1, NUM RUL 18

SEC IA DE VOTARE NR. 91 – GR DINI A NR. 3 ROVINARI – Aleea Cire ului, Nr. 2
ALEEA ZAMBILELOR integral BLOCUL: T4

TERMOCENTRALEI BLOCURILE: R4, R5, R6, T1, T3, T5
TINERETULUI BLOCUL: T6

SEC IA DE VOTARE NR. 92 – GR DINI A CARTIER VÎR , Nr. 61
DRUM EUROPEAN CARTIER VÎR , CARTIER NOU VÎR , POIANA

























































MINISTERUL AFACERILOR INTERNEMINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL PENTRU SITUA II E UR EN  

“LT. COL. DUMITRU PETRESCU” 
AL UDE ULUI OR

-                
 

-                   
       

-              -
                 -

    
-             -

         
 

-        
       -
         

     -
triva vântului;
- la i ir a in l a uril   ult  lu ân ril  a rin   
v r ani ula u ri  a t l n ât a t a  nu r u  
a rin r a at rial l r u ti il  in r a ;
- n n a t a  nvi r  lu ân ril  a rin  nu  v r 
transporta în mijloacele de transport în comun sau în 
autoturisme;
- ajun i acas  lumân rile purt toare de lumin  s ânt  
se vor amplasa în si uran  în vase incom usti ile i la distan  de orice material com usti il

N CA UL RO UCERII UNUI NCE UT E INCEN IU  STRA I-  
CALMUL  NU RO UCE I ANIC  NU  IM IN E I I R SI I  N OR INE 
S A IUL RES ECTI   UTILI ÂN  C ILE E E ACUARE MARCATE I CEL MAI 

IM ORTANT SUNA I LA 

Tg-  C   .   
Telefon:0253/211212; Fax: 0253/211706

E-mail: office@isugorj.ro 
www.isugorj.ro 
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