
                     ROMÂNIA 
             JUDEŢUL SUCEAVA                                                                                        
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
                    FĂLTICENI 

                                                            Proiect 
 

HOTĂRÂRE 
            privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2016 
  
 

Consiliul local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 
 -expunerea de motive a d-lui primar, prof. Gheorghe-Catalin Coman, înregistrată la nr. 

21747/18.09.2015;   

 -raportul de specialitate al Serviciului Impozite si Taxe, înregistrat la nr. 

21748/18.09.2015-; 

Având în vedere: 
-Art. 5, alin.(1) şi (2) din   Legea   nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-Titlul IX, din legea 227/2015 privind Codul fiscal: 
-Hotărârea Consiliului Local nr.61/29.05.2013 cu privire la zonarea străzilor din 

intravilanul şi extravilanul municipiului Falticeni; 
-Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
- Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănatații  cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- Legea 207 /2015, privind Codul de procedura fiscala 
In temeiul art.36, alin.(2), lit. d), alin.(4), lit. c), alin.(6), lit. a), art.45, alin.(2), lit. c), 

art.47, art.49 şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale , 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
                                                                HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se stabilesc valorile impozabile, impozitele, taxele locale şi amenzile, în sume fixe 
sau cote procentuale, pentru anul 2016, astfel cum sunt redate în anexa care face parte integrantă 
din prezenta  hotărâre. 

Art. 2. Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,1%, asupra valorii 
impozabile a clădirii, determinată  în anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 3.Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de  1.3 % asupra valorii care poate 
fi: 

a)valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

b)valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 
ani anteriori anului de referinţă; 

c)valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în 
cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. 

Art.4 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate 
pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 
cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor Art.3, 
impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile a clădirii, 
determinată conform anexei la prezenta hotărâre. 



Art.5 În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul/taxa se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop 
rezidenţial conform art.2 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, 
conform art. 3 sau 4. 

Art.6 Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii 
impozabile a clădirii. 

Art 7 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, inclusiv, asupra 
valorii impozabile a clădirii. 

Art.8 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 
juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează 
prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

Art.9  În cazul în care proprietarul clădirii, persoana juridica, nu a actualizat valoarea 
impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri 
este 5%. 

Art.10 În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, 
impozitul/taxa se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop 
rezidenţial conform art.6 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, 
conform art. 7 sau 8. 

Art. 11. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a 
impozitului pe mijloacele de transport, datorate pentru întregul an, cumulat pentru fiecare 
categorie de impozit, de către persoanele fizice si juridice  până la data de 31.03.2016, se acordă 
o bonificaţie de 10%.  

 Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren ți impozitul pe mijloacele de transport, 
datorat bugetului local al Municipiului Falticeni de către contribuabilii persoane fizice ți 
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătețte integral până la primul termen de plată, fără 
bonificație 

Art.12. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 
Art.13 . Lista debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante se va publica in 

conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala  
Art. 14 Cheltuielile ocazionate de efectuarea procedurii de executare silita sunt in sarcina 

debitorului, suma cheltuielilor de executare silita se stabileşte de organul de executare, prin 
proces-verbal, care constituie titlu executoriu potrivit Codului de procedura fiscala şi are la bază 
documente privind cheltuielile efectuate.  

Art.15 . Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pe 
anul 2016 şi intră în vigoare începând cu data 01.01.2016. 

Art.16 . Serviciul Impozite şi Taxe, Serviciul Administrativ-Control-Achiziţii, Serviciul 
Urbanism şi Direcţia Tehnică, Serviciul Cultură-Muzee, din cadrul Primăriei Municipiului 
Fălticeni, Spitalul Municipal Falticeni, Muzeul ” Ion Irimescu” vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 
 
  INIŢIATOR, 
                           PRIMAR, 
Prof. Gheorghe-Catalin Coman 
 
 

Avizat, 
                                                                        Secretar municipiu, 

                                                                                                      Mihaela Busuioc 
 



              R O M Â N I A                                                        
       JUDEŢUL  SUCEAVA                                                              Nr.    21748  / 18.09.2015  
    MUNICIPIUL FĂLTICENI  
              P R I M A R 

 
 
                                                            

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

aplicabile în anul fiscal 2016 
 
 
 Consiliul Local adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite şi taxe locale în limitele 
şi în condiţiile prevederilor legale, având în vedere prerogativele pe care le are în domeniul 
stabilirii impozitelor şi taxelor locale ce vor fi aplicate începând cu data de întâi ianuarie a 
anului următor prevăzute la art. 36 alin.4 lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, coroborat cu prevederile Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare.   

Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, includ şi reglementări referitoare la impozitele şi taxele locale, stabilesc cadrul 
legal, precizează contribuabilii care trebuie să plătească aceste impozite şi taxe, precum şi 
modul de calcul şi de plată a acestora. În materie fiscală, dispoziţiile Codului Fiscal 
prevalează asupra oricăror prevederi din alte acte normative, el precizând foarte explicit 
impozitele şi taxele care se constituie în venituri ale bugetului local, urmând ca utilizarea 
acestora să aibă loc în condiţiile reglementărilor specifice (Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale  
 Având în vedere aceste aspecte legislative şi faptul că majoritatea contribuabililor, 
atât persoane juridice cât şi persoane fizice, manifestă dificultăţi economico-financiare, 
executivul propune ca taxele si impozitele locale pentru anul 2016 sa nu se majoreze fata de 
cele aprobate pentru anul 2015, cât și fașă de nivelurile prevazute in Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal, cu exceptia cazurilor în care nivelul minim obligatoriu al taxelor si 
impozitelor stabilite prin lege sunt superioare ca și cuantum, celor aprobate pentru anul 2015 
 Potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru anul 2016, executivul propune şi acordarea unor facilităţi fiscale, respectiv 
acordarea unei bonificaţii de 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului a impozitului pe 
teren şi impozitului pe mijloace de transport datorate pentru întregul an de către persoanele 
fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal. 
 Faţă de cele menţionate mai sus, vă propun spre analiză şi aprobare proiectul de 
hotărâre  privind impozitele şi taxele locale aplicabile în anul fiscal 2016. 
 

INIŢIATOR, 

PRIMAR, 

Prof. Gheorghe-Cătă 
lin Coman 

 



     
 
     MUNICIPIUL FĂLTICENI                                                    Nr. 21747 / 18.09.2015       
    SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE                                  

 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul 2016 
 
 
 

În temeiul prevederilor Legii nr. 2271/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, Consiliul Local adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite şi taxe 
locale între limitele şi în condiţiile legii. 
 

Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08%-0,2%, 
asupra valorii impozabile a clădirii, propunem să se stabilească, pentru anul 2016, la nivelul 
de 0,1%., la nivelul anului 2015. 

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2-1,3% asupra valorii care poate 
fi: 
a)valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 
ani anteriori anului de referinţă; 
b)valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţă; 
c)valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în 
cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; cota propusa este de 
1.3%.  În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor de mai 
sus, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate 
conform tabelului din anexa la prezenta hotarare, în baza căruia se calculeaza valoarea 
impozabila a clădirilor rezidențiale deținute de persoanele fizice. 
 

Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% 
asupra valorii impozabile a clădirii, propunem sa se stabileasca, pentru 2016, la nivelul de 
0,1% . 

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% - 
1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii. Propunem pentru anul 2016 cota de 
1,3%. 

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 
juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
 



Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare 
a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a 
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. 
În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 
ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 

Începând cu data de 01 ianuarie 2016, pentru clădirile proprietate publică sau privată 
a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, 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. 
 

Impozitul/taxa pe teren se stabileşte, potrivit art. 465 din Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, luând în calcul suprafaţa 
terenului, exprimată în hectare, zona şi rangul localităţii în care este amplasat terenul 
conform încadrării făcute de Consiliul Local. 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în întravilan - terenuri cu construcţii şi 
impozitul/taxa pe terenurile amplasate în întravilan - orice altă categorie de folosinţă decât 
cea de terenuri cu construcţii, atât pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice este 
prevăzut în anexa. 

Începând cu data de 01 ianuarie 2016, pentru terenurile proprietate publică sau 
private a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor fizice şi juridice, 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. 
 

Impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică înmatriculate/înregistrate - 
calculat în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora este stabilit in anexa. Impozitul pe 
mijloacele de transport pe apă, impozitul pe mijloacele de transport în cazul unor remorci, 
semiremorci - calculat în funcţie de masa totală autorizată a acestora este prevăzut în anexa. 
Impozitul pe mijloacele de transport cu masa totală autorizată de peste 12 tone este prevăzut 
în anexa. Impozitul pe vehiculele fără capacitate cilindrică evidenţiată este prevăzut în anexa. 
Impozitul pe mijloacele de transport este reglementat de prevederile Titlului IX, capitolului 
IV, din Legea nr.227/2014 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi 
se aplică atât persoanelor fizice şi juridice. 
 

Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a 
altor avize, potrivit art.474, art 475, din Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, sunt prevazute în anexa . 
 

Cota privind taxa de reclamă şi publicitate prevazută la art.477 din Legea 
nr.227/2014 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte de 
Consiliul Local fiind cuprinsă între 1% si 3%, propunându-se pentru anul 2016 o cotă de 3% 
din valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. 

Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate prevazută la art.478 din 
Codul Fiscal, se stabileşte astfel: în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 
derulează o activitate economică suma este de 38 lei/mp sau fracţiune de mp, iar în cazul 
oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate suma este de 28 
lei/mp sau fracţiune de mp. 
 

Taxele pentru folosirea temporară a locurilor publice sunt cele prevazute în anexa. 
 



Taxele extrajudiciare de timbru reglementate de Legea nr.117/1999 – privind taxele 
extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cele prevăzute în 
anexa. 
 

Bonificaţia prevazută la art.462, art.467 si art.472 din Legea nr . 227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare poate fi de pana la 10% inclusiv şi se 
stabileşte astfel: 
- 10 % în cazul achitării integrale până la data de 31.03.2016 inclusiv, a impozitului/taxa pe 
clădiri, a impozitului/taxa pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport  datorat de 
către contribuabilii persoane fizice; 
- 10% în cazul achitării integrale până la data de 31.03.2016 inclusiv, a impozitului/taxa pe 
clădiri, a impozitului/taxa pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport pentru 
contribuabilii persoane juridice. 
 Arătăm că până la data intocmirea prezentului raport de specialitate nu au fost 
publicate norme de aplicare a Codului fiscal adoptat prin Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal. 
 Având in vedere adresa Spitalului Municipal Falticeni nr. 21103/14.09.2015, prin 
care se solicita Consiliului local aprobarea tarifelor pentru serviciile medicale cu plată 
prestate de către Spitalul Municipal Falticeni, aprobate in țedinta Comitetului Director ți în 
cea a Cosiliuliului de Administratie a spitalului, precum ți prevederile Legii nr. 95/2006, 
privind reforma în domeniul sănătații, actualizată propunem spre aprobare tarifele pentru 
serviciile medicale cu plată prestate de către Spitalul Municipal Fălticeni.   
 

ținând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local 
pentru anul 2016 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, 
precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de alta parte, vă supun spre dezbatere şi 
aprobare Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2016 
 

 
 

 
Şef Serviciu Impozite si Taxe, 

Ec. Marinela Gontariu 
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ANEXA la H.C.L. nr   /  
 

ANEXA 
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, 

alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile in anul fiscal 

2016 

Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfasurată 
la clădiri in cazul persoanelor fizice,în functie de zona în care este 

amplasată clădirea(A,B,C,D) 

 

 

CAPITOLUL II – IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI 

VALORILE IMPOZABILE  
pe metru patrat de suprafata construita desfasurata 

PENTRU CLADIRILE APARTINAND CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE 
 Art,457 

 
 

Valoarea impozabilă 
- lei/m.p.- 

TIPUL CLADIRII 
 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice si 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electrice 

sau încălzire 

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu 
pereţi exteriori din caramida arsă sau din 
orice alte materiale rezultate in urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

 
A- 2400 
B- 2300 
C- 2200 
D-2100 

 

A- 1440 
B- 1380 
C- 1320 
D- 1260 

B. Cladire cu pereţii exteriori din lemn, din 
piatră naturală, din caramidă nearsă, din 
vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

A- 720 
B- 690 
C- 660 
D- 630 

A- 480 
B- 460 
C- 440 
D- 420 

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

A- 480 
B- 460 
C- 440 
D- 420 

A- 420 
 B- 403 
C- 385 
D- 368 

D. Cladire anexă cu pereţii exteriori din 
lemn, din piatră naturală, din caramidă 
nearsă, din vălătuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic 
şi/sau chimic 

A- 300 
B- 288 
C- 275 
D- 263 

A- 180 
B- 173 
C-  165 
D-  158 

E.În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, 
la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca 
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 



 2 

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

50% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

50% din suma care s-ar 
aplica clădiriii 

 
 
 
 

CAPITOLUL III – IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 
IMPOZITUL/TAXA  PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN- TERENURI CU 

CONSTRUCŢII – PERSOANE FIZICE/ PERSOANE JURIDICE 
(lei/hectar) 

Art. 465 alin. (2) 

Zona în cadrul localităţii 
Nivelul impozitului, pentru localitate 

 de rangul II, stabilit pentru anul fiscal 2016 
-lei/ha- 

A 7553 
B 5269 
C 3335 
D 1763 

IMPOZITUL/TAXA  PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - 
PERSOANE FIZICE/ PERSOANE JURIDICE ORICE ALTĂ CATEGORIE DE 

FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII 
(lei/hectar) 

Art. 465  alin. (4) 

 
NIVELUL PENTRU ANUL 2016 

-lei/ha- 
Zona Nr. crt. Categoria de folosinţă 

A B C D 
1 Teren arabil 112 84 76 60 
2 Păşune 84 76 60 52 
3 Fâneaţă 84 76 60 52 
4 Vie 184 140 112 76 
5 Livadă 212 184 140 112 
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 112 84 76 60 
7 Teren cu ape 60 52 32 x 
8 Drumuri şi căi ferate x x x x 
9 Teren neproductiv x x x x 
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IMPOZITUL/TAXA  PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN 

(lei/hectar) 
Art. 465 alin. (7) 

NIVELUL  PENTRU ANUL 2016 
-lei/ha- 
Zona 

Nr. Crt.  
Categoria de folosinta 

A B C D 
1 Teren cu construcţii 74 64 57 46 
2 Arabil  120 110 99 88 
3 Paşune 67 60 48 42 
4 Faneaţă 67 60 48 42 
5 Vie pe rod, alta decat cea prevazută la nr. 

crt.5.1 
132 122 110 101 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X X X 
6 Livadă pe rod, alta decat cea prevazută la 

nr. crt. 6.1 
134 122 110 101 

6.1 Livadă pana la intrarea pe rod X X X X 
7 Padure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, 

cu excepţia celui prevazut la nr. crt. 7.1 
38 32 26 17 

7.1 Padure in varstă de pana la 20 de ani si 
padure cu rol de protecţie 

X X X X 

8 Teren cu apă, altul decat cel cu amenajări 
piscicole 

14 12 4 2 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 82 71 62 46 
9 Drumuri si căi ferate x x x x 

10 Teren neproductiv x x  
 

x 

x 
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CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PERSOANE FIZICE/ 
PERSOANE JURIDICE 

Art. 470 alin. (2) 
 I. Mijloace de transport cu tracţiune mecanica 

NIVELUL TAXEI PENTRU ANUL 2016  
Suma in lei pentru fiecare grupă de 200 cm³ 

sau fracţiune din aceasta 
Mijloace de transport cu tracţiune mecanica 

Persoane fizice/Persoane juridice 

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

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

8 

2Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu 
capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 9 

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 1601 
cm³ si 2000 cm³ inclusiv 18 

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2001 
cm³ si 2600 cm³ 72 

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2601 
cm³ si 3000 cm³ inclusiv 144 

6.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 
3001 cm³ 290 

7.Autobuze, autocare, microbuze 24 
8.Alte autovehicule cu masa totala maxima 
autorizată de până la 12 tone inclusiv 30 

9.Tractoare înmatriculate 18 
II. Vehicule înregistrate ( lei/200 cm3) 

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 
4.800 cm3 3 

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >
4.800 cm3 5 

Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 100lei/an 
 
  

II. Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai 
mare de 12 tone 

Art. 470  alin. (5) 

Impozitul 
(lei/an) 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Ax(e) motor 
(oare) cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte 
sisteme de 
suspensie 

pentru 
axele 

motoare 

I. două axe 

 1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133 
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 2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 

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

 4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1169 

 5. Masa de cel puţin 18 tone 517 1169 

II. 3 axe 

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

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

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

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

 5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1472 

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

 7. Masa de cel puţin 26 tone 947 1472 

III. 4 axe 

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

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

 3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1545 

 4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1545 2291 

 5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1545 2291 

 6. Masa de cel puţin 32 tone 1545 2291 
 

 

III. Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport 
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

Art. 470 alin. (6) 

Impozitul 
(lei/an) 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Ax(e) motor 
(oare) cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte 
sisteme de 
suspensie 

pentru 
axele 

motoare 

I. 2+1 axe 

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

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

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

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

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

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

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

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

 9. Masa de cel puţin 28 tone 747 1310 

II. 2+2 axe 

 1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 
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 2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 

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

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

 5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1429 

 6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1429 1984 

 7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1984 3012 

 8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1984 3012 

 9. Masa de cel puţin 38 tone 1984 3012 

III. 2+3 axe 

 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1579 2197 

 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2197 2986 

 3. Masa de cel puţin 40 tone 2197 2986 

IV. 3+2 axe 

 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1395 1937 

 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1937 2679 

 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2679 3963 

 4. Masa de cel puţin 44 tone 2679 3963 

V. 3+3 axe 

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

 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1434 

 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1434 2283 

 4. Masa de cel puţin 44 tone 1434 2283 
 
 
 
 

IV.Remorci, semiremorci sau rulote 
Art. 470 alin. (7) 

NIVELUL STABILIT PENTRU ANULFISCAL 
2016 

Masa totală maximă autorizată 
Impozitul , in lei/an 

a. Până la o 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 

V. Mijloace de transport pe apă 
Art. 263 alin. (7) 

NIVELUL STABILIT PENTRU ANUL FISCAL 
2016  

Impozitul ,in lei/an 
1.Luntre, bărci fara motor, scutere de 
apă,folosite pentru uz si agrement personal 

21 

2. Bărci fără motor folosite in alte scopuri 56 
3.Bărci cu motor 210 
4.Nave de sport si agrement  964 
5. Scutere de apă 210 
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6. Remorchere şi impingătoare: X 
a) pana la 500 CP inclusiv 559 
b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv 909 
c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv 1398 
d)peste 4000 CP                                         2237 
7.Vapoare- pentru fiecare 1000 tdw sau 
fracţiune din acesta 

182 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X 

a) cu capacitatea de incarcare până la 1500 
tone inclusiv 

182 

b) cu capacitatea de incărcare de peste 1500 
tone şi până la 3000 tone, inclusiv 

280 

c) cu capacitatea de incărcare de peste 3000 
tone 

490 

 
 
 
 

CAPITOLUL V - TAXE PENTRU ELIBERAREA  CERTIFICATELOR, AVIZELOR 
ŞI A AUTORIZAŢIILOR 

Art. 474 alin. (1) 
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 

NIVEL PENTRU ANUL FISCAL 
2016 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, in lei 

a) până la 150 m,2 inclusiv 7 

b) între 151 şi 250 m,2 inclusiv 8 

c) între 251 şi 500 m,2 inclusiv 11 

d) între 501 şi 750 m,2 inclusiv 14 

e) între 751 şi 1.000 m,2 inclusiv 17 

f) peste 1.000 m2 
17 + 0.01 lei/m.p. pentru fiecare m.p. 

care depăşeşte 1.000 m.p. 
alin.(3) 
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism 

30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului iniţial 

alin.(4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia 
de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de 
structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean  

18 lei 

alin.(5) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este 
egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 
alin.(6) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) 
este egală cu 1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor 
aferente. 
alin.(8) 
Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
alin.(9) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% 
din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 
alin.(10) 
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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 se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se 
calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului 
de foraje şi excavări cu o valoare de 10 lei. 
alin.(12) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării 
unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 
alin.(13) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri 
este egala cu 2% din  valoarea autorizata a lucrarilor de constructie. 
alin.(14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, 
tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, 
firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice  

10 lei 
 pentru fiecare metru pătrat de 

suprafaţă ocupată de construcţie. 

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

16 lei 

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

11 lei 

Art 475. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor 
autorizaţii similare 

Taxa pentru eliberarea unei autorizații pentru desfățurarea unei 
activități economice 

96 lei 

Art 475 alin. (1) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 20 lei 

Art 475 alin. (2) 
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător 
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor 
din sectorul agricol 

96 lei/an 
20 lei/carnet 

Art 475 alin. (3) 
Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfaşurarea activitaţii de alimentaţie publică 

x 

Suprafata: 0- 50 mp 360 lei 

Suprafata: 51-100 mp 500 lei 

Suprafata: 101-150 mp 750 lei 

Suprafata :150-499 mp 1200 lei 

Suprafata mai mare de 500 mp 4000 lei 

 
CAPITOLUL VI- TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ Şl 

PUBLICITATE 
 

Art 477 alin. (5) 
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate: 

3% din valoarea serviciilor de reclamă 
şi publicitate 
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Art 478 alin. (2) 
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: lei/m.p. sau fracţiune de m.p./an 

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

38 

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

28 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
 

Art 480 
Pentru manifestări artistice de teatru, operă, operetă, cinematografie, muzicale, circ, competiţii sportive 
=2% asupra încasărilor din vânzarea biletelor şi abonamentelor. 
Pentru concursuri, festivaluri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte manifestări cu caracter ocazional=  5% 
asupra încasărilor din vânzarea biletelor sau abonamentelor. 

 

Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare. 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE  
 

Art 486  
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei 
activităţi economice: 

96 lei 

Taxa pentru utilizarea suprafetelor de teren apartinand domeniului 
public de catre agentii economici pentru amenajarea de terase  
sezoniere 

3,5 lei/m.p./lună 

Taxa pentru utilizarea suprafetelor de teren apartinand domeniului 
public de catre agentii economici 

10 lei/m.p./luna 

Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice: 
X 

Lei/mp/zi 
a. pentru comecializare de carte, presa 1 leu/mp/zi 
b. pentru utilizarea casutelor aflate in piata civica  3 lei/mp/zi 
c. pentru prezentare si comercializare alte produse 6 lei/mp/zi 

Taxa pentru un loc de parcare în sistemul de parcare pe bază de 
abonament sau contract de folosinţă. 

 
X 

Taxa parcare pentru parcarile publice cu plata 0.5lei/30minute/loc parcare 
Taxa parcare pentru parcarile publice cu plata 1 leu/ora/loc parcare 
Abonament zilnic 5 lei/zi/loc parcare 
Abonament lunar 40 lei /luna /loc parcare 
Abonament bianual 150 lei/6luni/loc parcare 
Abonament anual 240 lei/12luni/loc parcare 
Taxa utilizare loc parcare agenti economici 15 lei/luna/loc parcare 
Taxa parcare pentru parcari de resedinta  6 lei/luna/loc parcare 
Taxa pentru eliberarea acordului pentru desfasurarea altor 
activitati pe domeniul public si privat( spectacole, focuri de 
artificii, expozitii, caravane, etc)*) 

100lei/activitate 

*)Scutirea de la plata acestei taxe se acorda conform art.487 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 

Taxa pentru eliberarea acordului pentru desfasurarea campaniilor 
publicitare prin distribuirea de pliante, brosuri, alte tiparituri 

100lei/zi 
1000 lei/1 luna 
2000 lei/3 luni 

4000 lei/an 
Taxa pentru autorizare stâni 60lei/stână/an 
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Taxă pentru autorizatie transport in regim de taxi si in regim de 
inchiriere 

96 lei/an 

Taxă pentru autorizatie transportator 600 lei/5 ani 
Taxă parcare taxi 10 lei/loc de parcare/an 

Taxă pentru utilizarea echipamentelor aparţinând municipiului 
Fălticeni 

Tractor: 60 lei/oră 
Încărcător frontal: 110 lei/ora 

Miniincarcator frontal: 60 lei/ora 
Autobasculanta: 150 lei/ora 

Autospeciala platforma ridicare brat: 
150 lei/ ora 

 
TAXE SPECIALE ÎN DOMENIUL STĂRII CIVILE 

Taxă pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sămbătă şi duminică 150 lei 

Taxă pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului primăriei, cu 
excepţia situaţiilor motivate prin acte medicale 

300 lei 

Taxa pentru eliberarea certificatului de divort 500 lei 
 

Taxa zilnică pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor istorice de arhitectură şi arheologie : 

X 

Muzeul de Arta „ Ion Irimescu”       
2 lei prescolari, elevi, studenti 

4 leipensionari 
8 lei adulti 

Muzeul apelor „ Mihai Bacescu”  
3 lei grup 

6 lei individual 

Galeria oamenilor de seama  
2 lei grup 

4 lei individual 

Casa memoriala „Mihail Sadoveanu” 
2 lei grup  

4 lei individual 
Abonamente anuale elevi Muzeul de Arta „Ion Irimescu” 8 lei/an 
Taxa foto in cadrul muzeelor, caselor memoriale, monumentelor 
istorice de arhitectură şi arheologie : 

X 

Muzeul de Arta „ Ion Irimescu” 150lei 
Muzeul apelor „ Mihai Bacescu”  5lei 
Galeria oamenilor de seama  5lei 
Casa memoriala „Mihail Sadoveanu” 5lei 
Taxa video in cadrul muzeelor, caselor memoriale, monumentelor 
istorice de arhitectură şi arheologie : 

X 

Muzeul apelor „ Mihai Bacescu”  10 lei 
Galeria oamenilor de seama  10 lei 
Casa memoriala „Mihail Sadoveanu” 10 lei 
Pliante promovare muzee 2 lei 
Pixuri personalizate 3 lei 
Brelocuri 3 lei 
Vederi/ carti postale 2 lei 
Alte obiecte promo (dimensiuni mici) 2 lei 
CD/DVD  15 lei 
Taxa inchiriere spatiu Muzeul de Arta „Ion Irimescu” 50 lei/ora             
Taxa inchiriere sala Pictor „Aurel Baesu” si sala „Casa de cultura” 
Falticeni  

100 lei/ora 

Taxa anuală pentru vehicule lente 30 lei/an 



 11 

 
Taxa pentru eliberare copii dupa documente aflate in arhiva 
Primariei municipiului Falticeni 

10 lei/pagina 

Taxa eliberare adeverinta 3 lei 
Taxă eliberarea certificatelor de atestare fiscala 5 lei 

Taxă furnizarea informatiilor referitoare la rolul nominal unic 10 lei 

Taxa pentru acordul de libera trecere si oprire pentru mijloacele de 
transport in zonele cu restrictie de circulatie 

Lei/pe 
luna/vehicul 

Lei/pe zi/vehicul 

a)pentru masa totala cuprinsa intre 3.501 si 5.000 kg 100 10 

b)pentru masa totala cuprinsa intre 5.001 si 12.000 kg 200 20 

c)pentru masa totala cuprinsa intre 12.001 si 15.000 kg 300 30 

d)pentru masa totala peste 15.000 kg 400 40 

Taxa pentru eliberarea certificatului de inregistrare a vehiculelor 
pentru care nu exista obligatia inmatricularii. La nivelul prevazut 
mai jos se adauga contravaloarea placutelor de inregistrare 

Lei/vehicul  

-utilaje si mopede  20 

- atelaj hipo 10 

Taxa pentru circulatia vehiculelor agabaritice 150 lei/vehicul/transport 

Taxa multiplicare documente 
0,5 lei/pagina A4 alb-negru 

1 leu/pagina A4 color 
Taxa pentru eliberarea procesului verbal de receptie la terminarea 
lucrarilor,  

10 lei 

Taxe de utilizare Sala de Sport ”Gabriel Udisteanu” 

Activitati sportive pe echipe, desfasurate fara a fi necesara folosirea 
sisitemului de iluminat 

50 lei/ora 

Activitati sportive pe echipe, desfasurate atunci cand este necesara 
folosirea sistemului de iluminat  

75 lei/ora 

Activitati sportive individuale sau pe perechi, desfasurate fara a fi 
necesara folosirea sisitemului de iluminat 

7 lei/ora/persoana 

Activitati sportive individuale sau pe perechi, desfasurate atunci 
cand este necesara folosirea sistemului de iluminat 

10 lei /ora/ persoana 

Solicitantii pot beneficia de abonamente lunare, de comun acord cu persoana responsabila cu 
administrarea salii de sport. Abonamentele se pot solicita pentru perioade minime de 4 ore/luna si 
maxime de 16 ore/luna. In cazul abonamentelor se acorda o reducere de 10% din taxele de utilizare 
prevazute mai sus. 
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CAPITOLUL XI – SANCŢIUNI 
 
 

Art. 493 alin.(2) 
Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie 
considerate, potrivit legii, infracţiuni: 
a)depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. 
c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi 
alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2); 
b)nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. 
(12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) 
lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2). 

 
LIMITELE MINIME  ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR 

FIZICE 
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la 
alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 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 325 lei la 1.578 lei. 
 
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%. 
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TARIFE 

 PENTRU ANALIZELE  MEDICALE EFECTUATE  LA  CEREREA PACIENTILOR  

IN SECTIILE SPITALULUI MUNICIPAL FALTICENI 

HEMATOLOGIE + BIOCHIMIE                LEI ANALIZE URINA LEI 
Hemoleucograma completa  16.0 Albumina 8.0 

VSH 8.0 Amilazurie 10.0 
Fosfor 9.0 Sumar+sediment 10.0 
Uree serica 8.0 Dozare glucoza urinara 8.0 
Creatinina serica 8.0 Calciu urinar (calciurie) 10.0 
Acid uric seric 9.0 Corpi cetonici 5.0 
TGP 9.0 Ph urinar 5.0 
TGO 9.0 Creatinina urinara 10.0 
Bilirubina totala 8.0 Volum urinar 5.0 
Bilirubina directa 8.0 Acid uric urinar 10.0 
Fosfataza alcalina 9.0 Densitate urinara 6.0 
Fosfataza acida 20.0 Urobilinogen 6.0 
Glicemie 8.0 Ionograma urinara (K+Na) 18.0 
VDRL 10.0 Urocultura  15.0 
Colesterol 8.0 Antibiograma culture positive 16.0 
HDL-colesterol 14.0 ADDIS 10.0 
LDL-colesterol 14.0 Uree urinara 9.0 
VLDL 14.0   

Trigliceride 9.0 BACTERIOLOGIE PRET 
Amilazemie 9.0 Exudat faringian 15.0 
Proteine totale serice 9.0 Antibiograma 16.0 
Creatinin Kinase CK 9.0 Ex. Bacteriologic lama 15.0 
CK-MB 9.0 Ex. Coproparazitologic/proba     8.0 

Gamma GT 9.0 Examen bacteriologic BK 16.0 
Calciu seric 9.0 TPHA 15.0 
Sideremie 9.0 Coprocultura 15.0 
Magneziu 9.0   

 LDH 10.0 TESTE RAPIDE PRET 
Grup sanghin ABO 8.0 CRP 11.0 
Rh 8.0 ASLO 11.0 
Determinare Na seric 8.0 Factor reumatoid 10.0 
Determinare K seric 8.0 Helicobacter pylori sange 28.0 
Determinare Cl seric 8.0 Helicobacter pylori scaun 31.0 
Globuline 12.0 Antigen HBs 26.0 
Albumine 10.0 Anticorpi HCV 35.0 
Lipaza 9.0 Test HIV 30.0 
Alcoolemia 20.0 PSA 23.0 
Amoniac 10.0 Electroforeza  30.0 
Rezerva alcalina  8.0   
Fibrinogen 14.0   
Timp Quik+INR 13.0   
Timp singerare 7.0   
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Timp coagulare 7.0   
Timp Howell 7.0   
Troponina 13.0   
D-Dimeri 13.0   

 
TARIFE 

PENTRU  SERVICIILE MEDICALE EFECTUATE LA CEREREA PACIENTILOR IN 
CABINETELE MEDICALE DIN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE 

Denumirea prestatiei lei 

CONSULTATII   

Consultatie initiala acordata de medici primari 50 
Consultatie initiala acordata de medici specialisti  45 
Consultatie de control 30 
Consultatie /cabinet/- Comisie de expertiza (control) 70 
Consultatie /cabinet/-Fisa auto 30 
Consultatie/cabinet/- Fisa port arma 30 
Consultatie /cabinet/- Fisa medicala  30 
    
PRESTATII SERVICII MEDICALE   

CABINET CHIRURGIE    

Sutura plagi superficiale 40 
Sutura plagi profunde 50 
Incizie panaritiu,abces,flegmon,hematom 60 
Toaleta arsurilor  40 
Supuratie postoperatorie 50 
Chiste sebacee,tumorete,unghie incarnata 70 
Pansament 25 
Suprimare fire plaga 20 
Aparat gipsat membru superior(mana) 50 
Completat aparat gipsat membru  superior  25 
Aparat gipsat membru inferior 50 
Completat aparat gipsat membru  inferior 30 
Aparat gipsat cruro-podal 80 
Bandaj in 8 pentru clavicula si toraco-branhial 40 
Suprimarea aparatului gipsat membru superior 30 
Suprimarea aparatului gipsat membru inferior 35 
Extractie de corp strain 50 
Cateterizare venoasa ( montat branula ) 15 
Cateterizare vezicala ( montat sonda ) 20 
Schimbat  sonda vezicala 10 
Masurarea tensiunii arteriale 5 
Injectie I.M 5 
Injectie I.V 10 
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CABINET OBS. GINECOLOGIE    

Montare sterilet 250 

Extractie sterilet cu fir 100 

Extractie sterilet fara fir sau cu complicatii 150 

Recoltare probe biologice (lame, culturi) 20 

Ecografie  50 

Cateterizare venoasa ( montat branula ) 15 

Masurarea tensiunii arteriale 5 

Injectie I.M 5 

Injectie I.V 10 

CABINET ORL   

Spalatura auriculara 20 

Audiograma 40 

Impendanta 40 

Aspiratie , pansament auricular 20 

Spalatura, aspiratie nazala 10 

Tanponament nazal anterior 20 

Tanponament nazal posterior 30 

Extractie corp strain 25 

Incizia hematomului sau abcesului septului nazal 40 

Cauterizarea arterei  vasculare in epistaxis 20 

Incizie flegmon amigdalian 30 

Masurarea tensiunii arteriale 5 

Injectie I.M 5 

Injectie I.V 10 

CABINET ENDOCRINE    

Osteodensitometrie 50 

Oscilometrie 20 

Test rapid glicemie 5 

Masurarea tensiunii arteriale 5 

Injectie I.M 5 

Injectie I.V 10 

    

CABINET BFT   

Pachet BFT 4 proceduri /zi 5-7 zile  70 

Pachet BFT 4 proceduri /zi 7-10 zile  100 



 16 

Masurarea tensiunii arteriale 5 

Injectie I.M 5 

Injectie I.V 10 

Coplata  CABINET BFT  10 

     DISPENSAR TBC   

Explorare functionala cu test 30 

Radiografie toracica profil 40 

Radiografie toracica post-anterioara  40 

Masurarea tensiunii arteriale 5 

Injectie I.M 5 

Injectie I.V 10 

CABINET INTERNE    

EKG cu interpretare 25 

Oscilometrie 20 

Cateterizare venoasa ( montat branula ) 15 

Masurarea tensiunii arteriale 5 

Injectie I.M 5 

Injectie I.V 10 

CABINET NEUROLOGIE    

Cateterizare venoasa ( montat branula ) 15 

Masurarea tensiunii arteriale 5 

Injectie I.M 5 

Injectie I.V 10 

LABORATORUL DE ANATOMIE PATOLOGICA   

Cosmetizarea cadavrului la solicitarea apartinatorului 50 

CABINETUL DE PLANING FAMILIAL   

Certificat prenuptial -1 persoana , cetatean roman sau  Rep. Moldova 40 

Certificat prenuptial -1 persoana , cetatean din UE  150 

Certificat prenuptial - 1 persoana , cetatean din afara tarilor din UE 200 

Recoltare probe biologice (lame, culturi) 20 

Masurarea tensiunii arteriale 5 

Injectie I.M 5 

Injectie I.V 10 

ALTE PRESTATII   

Certificat medical tip A5 pt autorizatie de libera practica 25 

Intocmire documentatie expertiza medicala - initiala 150 

Taxa consultanta stagiu elevi /SEMESTRU 100 
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Taxa consultanta asistenti medicali  100 

Taxa inscriere concurs medici si alt pers. cu studii sup. medicale  100 

Taxa concurs personal mediu sanitar si personal TESA 50 

Taxa inscriere concurs infirmiere, muncitori, personal  deservire 30 

Taxa solicitari de copii dupa acte medicale (bilet iesire din spital,certificat 20 

 concedii medicale , etc)   

Taxa eliberare documente arhiva 50 

Coplata  CABINET BFT  10 

  

 

TARIFE 

PENTRU PRESTATIILE MEDICALE EFECTUATE LA CEREREA PACIENTILOR  

SERVICIUL DE RADIOLOGIE 
 

DENUMIRE  EXAMINARI RADIOLOGICE SI 
EXPLORARI FUNCTIONALE 

MARIME FILM PRET LEI 

EXAMENE  RADIOLOGICE   

Craniu  in  2 planuri  30/40 35 
Mastoide  bilateral  24/30 30 
Coloana cervicala ( 2 planuri) 24/30 30 
Coloana dorsala (2 planuri ) 30/40 35 
Coloana lombara (2 planuri) 30/40 35 
Bazin 30/40 35 
Umar, clavicula 18/24 20 
Humerus  (2 planuri) 20/40 30 
Cot (2 planuri) 24/30 30 
Antebrat (2 planuri) 24/30 30 
Degete (pumn) (2 planuri) 24/30 30 
Femur (2 planuri) 20/40 30 
Genunchi (2 planuri) 24/30 30 
Gamba (2 planuri) 30/40 35 
Glezna (2 planuri) 24/30 30 
Rvs 35/43 35 
Abdominala pe gol 35/43 35 
Pulmonara 35/43 35 

EXPLORARI FUNCTIONALE   

Rx gastric - 70 
Rx gastric – cu intinderea examinarii la nivelul  intestinului  
subtire 

- 100 

Ecogragie generala( abdomen + pelvis) - 80 
Ecografie   abdomen - 40 

Ecografie   pelvis  - 40 

Ecografie tiroida  - 50 
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TARIFE 
PENTRU SERVICIILE MEDICALE EFECTUATE  LA  CEREREA PACIENTILOR 

 
SECTIILE  SPITALULUI 

 
DENUMIRE  CONSULTATIE   LEI 
Consultatie   – medic primar 50 
Consultatie – medic specialist 45 
Consultatie control medic primar/medic specialist 30 
 

TARIFE PRESTATII MEDICALE CAMERA DE GARDA 
 
DENUMIRE  PRESTATIE MEDICALA  LEI 
Ekg cu interpretare 25 
Perfuzie 15 
Cateterizare venoasa( montat branula ) 15 
Test glicemie 5 
Masurarea tensiunii arteriale 5 
Injectie i.m. 5 
Injectie i.v. 10 
 

TARIFE PRESTATII MEDICALE SECTIA BOLI INFECTIOASE 
 

DENUMIRE  PRESTATIE MEDICALA  LEI 
EKG  10 
Perfuzie 15 
Cateterizare vezicala 20 
Schimbat sonda vezicala 10 
Cateterizare venoasa( montat branula ) 15 
Clisma evacuatoare 10 
Paracenteza 20 
Test glicemie 5 
Masurarea tensiunii arteriale 5 
Injectie i.m. 5 
Injectie i.v. 10 
 

TARIFE PRESTATII MEDICALE SECTIA CARDIOLOGIE 
 
DENUMIRE  PRESTATIE MEDICALA  LEI 
Ecografie cord 100 
Ekg cu interpretare 25 
Oscilometrie  20 
Infiltratie  20 
Perfuzie 15 
Cateterizare vezicala 20 
Schimbat sonda vezicala 10 
Cateterizare venoasa( montat branula ) 15 
Clisma evacuatoare 10 
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Paracenteza 20 
Test glicemie 5 
Masurarea tensiunii arteriale 5 
Injectie i.m. 5 
Injectie i.v. 10 
 

TARIFE PRESTATII MEDICALE COMP. DERMATOVENERICE 
 
DENUMIRE  PRESTATIE MEDICALA  LEI 
EKG  10 
Perfuzie 15 
Cateterizare vezicala 20 
Schimbat sonda vezicala 10 
Cateterizare venoasa( montat branula ) 15 
Clisma evacuatoare 10 
Electrocauterizari leziuni cutanate  10/lei/leziune 
Excizii cutanate 20 
Incizii + pansamente 15 
Recoltare biopsii - leziuni 15 
Toaleta chirurgicala ulcere gamba cu pansament 15 
Test glicemie 5 
Masurarea tensiunii arteriale 5 
Injectie i.m. 5 
Injectie i.v. 10 
 
TARIFE PRESTATII MEDICALE SECTIA INTERNE 
 
DENUMIRE  PRESTATIE MEDICALA  LEI 
Ecografie cord  100 
Ekg cu interpretare 25 
Oscilometrie  20 
Perfuzie 15 
Cateterizare vezicala 20 
Schimbat sonda vezicala 10 
Cateterizare venoasa( montat branula ) 15 
Clisma evacuatoare 10 
Paracenteza 20 
Test glicemie 5 
Masurarea tensiunii arteriale 5 
Injectie i.m. 5 
Injectie i.v. 10 
 

TARIFE PRESTATII MEDICALE SECTIA PEDIATRIE 
 
DENUMIRE  PRESTATIE MEDICALA  LEI 
Ekg cu interpretare 25 
Aerosoli 1sedinta 10 
Perfuzie 15 
Cateterizare vezicala 20 
Schimbat sonda vezicala 10 
Cateterizare venoasa( montat branula ) 15 
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Clisma evacuatoare 10 
Test glicemie 5 
Masurarea tensiunii arteriale 5 
Injectie i.m. 5 
Injectie i.v. 10 
 

TARIFE PRESTATII MEDICALE SECTIA PNEUMOLOGIE 
DENUMIRE  PRESTATIE MEDICALA  LEI 
Radiografie toracica post anterioara /profil  40 
Spirometrie –test simplu  30 
Ekg  10 
Perfuzie 15 
Cateterizare vezicala 20 
Schimbat sonda vezicala 10 
Cateterizare venoasa( montat branula ) 15 
Clisma evacuatoare 10 
Toracocenteza 30 
Test glicemie 5 
Masurarea tensiunii arteriale 5 
Injectie i.m. 5 
Injectie i.v. 10 
 

TARIFE PRESTATII MEDICALE SECTIA VADU MOLDOVEI 
DENUMIRE  PRESTATIE MEDICALA  LEI 
Ekg cu interpretare 25 
Oscilometrie  20 
Infiltratie  20 
Perfuzie 15 
Aerosoli 1 sedinta 10 
Cateterizare vezicala 20 
Schimbat sonda vezicala 10 
Cateterizare venoasa( montat branula ) 15 
Clisma evacuatoare 10 
Paracenteza 20 
Test glicemie 5 
Masurarea tensiunii arteriale 5 
Injectie i.m. 5 
Injectie i.v. 10 
 

TARIFE PRESTATII MEDICALE SECTIA CHIRURGIE GENERALA 
DENUMIRE  PRESTATIE MEDICALA  
Sutura plagi superficiale 40 
Sutura plagi profunde 50 
Incizie panaritiu/abces/flegmon/hematom 60 
Toaleta arsurilor   40 
Supuratie postoperatorie 50 
Chiste sebacee/tumorete,unghie incarnata 70 
Pansament 25 

Suprimare fire plaga 20 
Aparat gipsat membru superior(mana) 50 
Completat aparat gipsat membru superior 25 
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Aparat gipsat membru inferior 50 
Completat aparat gipsat membru inferior 30 
Aparat gipsat cruro-podal 80 
Bandaj in “8” pentru clavicula si toraco branhial 40 
Suprimarea aparatului gipsat membru superior 30 
Suprimarea aparatului gipsat membru inferior 35 
Infiltratii intraarticulare 25 
Cateterizare vezicala 20 
Schimbat sonda vezicala 10 
Cateterizare venoasa 15 
Clisma evacuatoare  10 
Paracenteza 20 
Oscilometrie 20 
Extractie de corp strain 50 
Masurarea tensiunii arteriale 5 
Injectie i.m. 5 
Injectie i.v. 10 

Test glicemie 5 
 

TARIFE PRESTATII MEDICALE SECTIA OBSTETRICA GINECOLOGIE 
DENUMIRE  PRESTATIE MEDICALA  LEI 
Ecografie 50 
Ecografie cu sonda endovaginala  60 
Ekg cu interpretare 25 
Cezariana + spitalizare  700 
Cezariana cu sterilizare + spitalizare  900 
Sterilizare chirurgicala post partum + spitalizare 500 
Sterilizare chirurgicala + spitalizare 500 
Montare sterilet 250 
Extractie sterilet cu fir 100 
Extractie sterilet fara fir sau complicatii 150 
Intrerupere curs sarcina 200 
Recoltare probe biologice (lame  culturi) 20 
Perfuzie 15 
Cateterizare vezicala 20 
Schimbat sonda vezicala 10 
Cateterizare venoasa( montat branula ) 15 
Clisma evacuatoare 10 
Test glicemie 5 
Masurarea tensiunii arteriale 5 
Injectie i.m. 5 

Injectie i.v. 10 

                                       
PRESTATII MEDICALE COMPARTIMENT INGRIJIRI PALIATIVE 

DENUMIRE  PRESTATIE MEDICALA  
Servicii medicale ingrijiri paliative /zi spitalizare la cerere 50 
 

ALTE TAXE 
COPLATA conform  prevederilor legale 10 
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II.Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările 
ulterioare 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Extras din norma juridică - lei - 

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

publice 
 

1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi 
locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de 
stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să 
certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, 
adeverinţelor şi a oricăror altor 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 

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe 
cap de animal: 

X 

- pentru animale sub 2 ani 2 

2. 

- pentru animale peste 2 ani 2 

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra 
animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: 

X 

- pentru animale sub 2 ani 2 

3. 

- pentru animale peste 2 ani 5 

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

2 

5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 

6. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării 
numelui şi sexului 

15 

7. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii 
căsătoriei 

2 

8. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române a 
actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 

2 

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

2 

10. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor 
pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 

2 

 
CAPITOLUL II: Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea 

menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit 
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Acte de identitate: X 1. 

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

5 
 

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

6 

2 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 

  3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 

 
CAPITOLUL III: Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii 

permiselor de conducere 
 

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

X 

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

6 

1. 

b) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din 
categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, 
C1+E, D1+E, Tb şi Tv 

28 

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 

 
CAPITOLUL IV: Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de 

circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe 
 

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a 
autovehiculelor şi remorcilor: 

X 

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

60 

1. 

b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată 
mai mare de 3.500 kg 

145 

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

9 

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

414 

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

5 

CAPITOLUL V: Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în 
baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

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

15 

 


