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Anexa nr. 1  
La HCLMT NR.______________2016  

                                                       Nivelurile impozitelor/taxelor locale stabilite in sume fixe 
 
 
 
1.Nivelurile impozitului/taxei pe teren pe raza municipiului Timisoara, stabilite in    

conformitate cu prevederile  art.465 alin.2 si alin.7  din  Legea nr.227/2015: 
 (1) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de 
folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de 
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m², inclusiv, impozitul/taxa pe 
teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare 
prevăzută în următorul tabel: 
 

Zona in cadrul localitatii Nivelurile impozitului/taxei pe teren pe raza municipiului Timisoara - 
lei/ha

A 6878 
B 5199 
C 3558 
D 1690 

 
            (2) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin 
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul 
tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):   
 

Nr.crt. Categoria  de  folosinta Impozit - lei - 
1 Teren cu construcţii 22 
2 Teren arabil                                                42 
3 Păşune 20 
4 Fâneaţă        20 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 
5.1. Vie până la intrarea pe rod   0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1     48 
6.1. Livadă până la intrarea pe rod   0 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia  

celui prevăzut la nr. crt. 7. 1                              
8 

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

0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole        1 
8.1. Teren cu amenajări piscicole                                26 
9 Drumuri şi căi ferate                                       0 
10 Teren neproductiv                                           0 

 
             2. Impozitul pe mijloacele de transport: 
 
 (1) Art.470 alin.2 pct.II din legea nr.227/2015 - Vehicule inregistrate: 

1 Vehicule  cu  capacitate  cilindrica Lei/200 cmc 
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică   < 4.800 cmc     4 lei/200 cmc 
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică    > 4.800 cmc    6 lei/200 cmc 

2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată                150 lei/an 
 

   (2) Art.471 alin.8 pct.4 din legea nr.227/2015 - Nave de sport si agrement: 
Nave de sport si agrement 500 lei 
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3.Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor - Titlul IX cap.V  
 

Tipul taxei Nivelul pentru anul 2016 
 

Art. 474 alin. (1)  Pentru eliberarea certificatului de 
urbanism, in mediul urban : 

 

 Taxa –lei- 
            a) până la 150 m² inclusiv 5 
            b) între 151 şi 250 m² inclusiv 6 
            c) între 251 şi 500 m² inclusiv 7 
            d) între 501 şi 750 m² inclusiv 9 
            e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 12 
            f) peste 1.000 m²  14 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care 

depaseste suprafata de 1.000 mp 
Art. 474 alin. (4) Taxa pentru avizarea certificatului de 
urbanism de catre comisia de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, de către primari sau de structurile de 
specialitate din cadrul consiliului judeţean 

 
15 

 

Art. 474 alin. (10)  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi 
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor 
geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, 
sondele de gaze, petrol şi alte excavări 

 
8 lei pentru fiecare mp afectat 

Art. 474 alin. (14) Taxa pentru autorizarea amplasarii de 
chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, 
corpuri şi a panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe 
căile şi în spaţiile publice 

 
8 lei pentru fiecare mp de suprafata 

ocupata de constructie 

Art. 474 alin. (15)  Taxa pentru eliberarea unei autorizatii 
privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele 
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu  

 
5 lei pentru fiecare racord 

Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradală şi adresă 

 
1 

Art. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor 
sanitare de functionare  

 
20 

 

Art. 475 alin. (2): 
- Taxa pentru eliberarea atestatului de producator 
- Taxa pentru eliberarea carnetului de 

comercializare a produselor din sectorul agricol 

 
40 
20 
 

Art. 475 alin. (3) Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a 
autorizaţiei privind desfăşurarea activitatilor înregistrate 
în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte 
activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi 
recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor 
din economia naţională - CAEN, actualizată prin  Ordinul 
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 
337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din 
economia naţională - CAEN  
Taxa se datoreaza in functie de suprafetele aferente 
activitatilor respective, astfel: 
       a. Pentru o suprafata de pana la 50 mp inclusiv 
       b. Pentru o suprafata cuprinsa intre intre 51mp si 100 
mp inclusiv 
        c. Pentru o suprafata cuprinsa intre 101 mp si 500 
mp inclusiv 
 
      d.Pentru o suprafata cuprinsa intre 501 mp si 700 mp 
inclusiv 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

a. 300 lei 
b. 500 lei 

 
c. 700 lei 

 
    

d. 1.000 lei 
 



 3

      e. Pentru o suprafata cuprinsa intre 701 mp si 900 mp 
inclusiv 
      f. Pentru o suprafata mai mare de 900 mp 
OBS. Referitor la activitatile înregistrate în grupa CAEN 
932 - Alte activităţi recreative şi distractive, acestea nu se 
supun autorizarii conform Legii 650/2002, Ordinului 
601/2002 si Ordinului  337/2007 

e. 1.500 lei 
 

f. 2.000 lei 

 
4. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - Titlul IX  Cap.VI 
Art.478 alin.(2) Taxa pentru afisaj in scop de  
reclama si publicitate : 
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 
derulează o activitate economică 
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei 
structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate 

Lei/ mp sau fractiune de mp 
 
32 
 
23 
 

 
5. Alte taxe locale - Titlul IX Cap.IX 
Art. 486 alin. (1) Taxa zilnică pentru utilizarea 
temporara a locurilor publice  
 

1. Taxa pentru depozitarea de  materiale  
 
 
2 a. Taxa pentru desfacerea de produse ce fac 
obiectul comerţului în standuri situate de-a lungul 
drumurilor publice, în parcări, în chioşcuri, tonete 
amplasate de-a lungul drumurilor publice, rulote, etc. 
 
2 b. Taxa pentru ocuparea domeniului public cu 
sisteme publicitare 
 
 
3. Taxa de ocupare a domeniului public pentru 
desfacere de produse ce fac obiectul comerţului pe 
terasele sezoniere 

 
 
 
 

4. Taxa de ocupare a domeniului public cu terase 
sezoniere neutilizate 

 
 
5. Taxa pentru utilizarea în scopuri publicitare a 
panourilor de afişaj proprietate a Primăriei 
Municipiului Timişoara  amplasate pe domeniul 
public sau privat al Municipiului Timişoara 

 
6. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor 
publice în vederea comercializării sau distribuirii de 
presă (vânzători ambulanţi) 

 
     7.   Taxa pentru distribuirea de pliante publicitare 

 
lei/mp/zi 

 
1 leu/mp/zi 

 
 

3 lei/mp/zi in zona A 
               2 lei in celelalte zone  
 
 

 
3 lei/mp/zi în zona A 

2 lei/mp/zi în celelalte zone 
    
     
    2 lei/mp/zi pentru lunile mai, iunie, iulie, 
august  
    1 lei/mp/zi pentru lunile martie, aprilie, 
septembrie, octombrie  
     0,50 lei/mp/zi pentru lunile ianuarie, 
februarie, noiembrie, decembrie 
 
 
                 0,25 lei/mp/zi 

 
 

 
                 1,50 lei/mp/zi 
 

 
                  
 
                   5 lei/mp/zi 
 
 
                   5 lei/mp/zi 

Art.486 alin.(1) Taxa pentru vizitarea Gradinii 
Zoologice Timisoara 
 

0 lei pentru copiii cu varsta sub 14 ani; 
0 lei pentru persoanele cu  dizabilitati; 
3 lei pentru copiii cu varsta de peste  
14 ani si pentru adulti; 
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5 lei pentru familie compusa din doi 
adulti si un copil.Orice alt copil sau 
adult, va plati conform taxei individuale 
stabilite mai sus. 

Art.486  alin.(4) Taxa pentru indeplinirea procedurii 
de divort pe cale administrativa 

                       500 lei 

  Art.486 alin.(5) Taxa pentru eliberarea de copii 
heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale

 
                          32  lei 
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