
ANEXA nr. 1 
la H.C.L NR. 89 

din 30 septembrie 2004 
 

 

 1. Impozitul pe cl�diri datorat de persoane fizice.  
Pentru anul 2005 impozitul pe cl�diri datorat de persoanele fizice va fi majorat cu 18 % fa�� 

de H.G. nr. 783/2004. 
Coeficien�ii de corec�ie pozitiv� aferent rangului II pe care îl are municipiul Roman se 

p�streaz� ca în anul precendent �i sunt urm�torii: 
 

Zona A Zona B Zona C Zona D 
1,20 1,15 1,10 1,05 

 
Valoarea impozabil�** lei / mp 

Nr. 
crt. Felul �i destina�ia cl�dirilor �i a altor construc�ii impozabile 

Cu instala�ii de 
ap�, canalizare, 

electrice, 
înc�lzire 
[condi�ii 

cumulative***] 

F�r� instala�ii 
de ap�, 

canalizare, 
electrice, 
înc�lzire 

Cu instala�ii de 
ap�, canalizare, 

electrice, 
înc�lzire 
[condi�ii 

cumulative***] 

F�r� instala�ii 
de ap�, 

canalizare, 
electrice, 
înc�lzire 

  Anul 2004 Anul 2005 
0 1 2 3 4 5 
1. Cl�diri     
a. Cu pere�i sau cadre din beton armat 

b. Cu pere�i din c�r�mid� ars�, piatr� natural� sau din alte 
materiale, f�r� cadre din beton armat 

6.785.000 4.025.000 7.450.000 4.419.000 

c. Cu pere�i din lemn, c�r�mid� nears�, v�l�tuci, paiant� �i alte 
materiale asem�n�toare 1.840.000 1.150.000 2.020.000 1.263.000 

2. Construc�ii anexe situate în afara corpului principal al 
cl�dirii:     

a. Cu pere�i din c�r�mid� ars�, piatr�, beton sau din alte materiale 
asem�n�toare 1.150.000 1.035.000 1.263.000 1.136.000 

b. Cu pere�i din lemn, c�r�mid� nears�, paiant�, v�l�tuci etc. 690.000 460.000 758.000 505.000 

3. Pentru locuin�e situate la subsol, demisol sau la mansard� 
Valoarea reprezint� 75 % din 

valoarea corespunz�toare 
fiec�rei grupe de cl�diri 

Valoarea reprezint� 75 % din 
valoarea corespunz�toare 
fiec�rei grupe de cl�diri 

4. Pentru spa�iile cu alt� destina�ie, situate în subsolul sau 
demisolul cl�dirilor 

Valoarea reprezint� 50 % din 
valoarea corespunz�toare 
fiec�rei grupe de cl�diri 

Valoarea reprezint� 50 % din 
valoarea corespunz�toare 
fiec�rei grupe de cl�diri 

5. Cota de aplicare 0,23 0,23 0,23 0,23 
** ) Valoarea impozabil� se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate, dup� cum 

urmeaz�: a. înainte de anul 1950 inclusiv, reducere 15%; 
b. între anii 1951 �i 1977 inclusiv, reducere 5%; 

*** ) În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condi�ii se vor utiliza valorile 
impozabile în lei/mp, prev�zute în coloana imediat urm�toare respectiv 3, 5 sau 7. 

Pentru plata cu anticipa�ie a impozitului pe cl�diri, datorat pentru întregul an de c�tre 
persoanele fizice, pân� la data de 15 martie a anului fiscal se acord� o bonifica�ie de 8%. 

În cazul persoanelor fizice care de�in în proprietate mai multe cl�diri cu destina�ia de 
locuin�� se va aplica asupra impozitului pe cl�diri datorat o majorare de 15% pentru prima locuin�� 
în afara celei de domiciliu, 50 % pentru cea de a doua, 75% pentru a treia �i 100% pentru a patra �i 
urm�toarele. 
 
 
 2. Impozitul pe cl�diri datorat de persoane juridice se calculeaz� prin aplicarea unei cote 
de impozitare asupra valorii de inventar a cl�dirii. Cota de impunere variaz� în func�ie de data 
stabilirii valorii de inventar: 
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 a. Dac� o cl�dire a fost dobândit� înainte de 01.01.1998 �i valoarea de inventar nu a fost 
reevaluat� cota va fi între 5 �i 10 % din valoarea de inventar a cl�drii. Pentru anul 2005 cota de 
10%. 
 b. În cazul cl�dirilor dobândite dup� 01.01.1998 sau a celor reevaluate cota va fi cuprins� 
între 0,5 �i 1 %. Pentru anul 2005 cota va fi de 1%. 

c. Se includ în categoria construc�ii speciale, construc�iile apar�inând S.C. Goscom S.A. 
Roman prev�zute în ANEXA la adresa nr. 7983 din 30.04.2004 înregistrat� de Prim�ria 
Municipiului Roman sub nr. 21101 din 30.04.2004, de la punctele 48 – 67. 
 
 3. Impozitul �i chirie pe teren 
 3.1. Impozitul pe teren este datorat de persoanele fizice �i juridice care de�in în proprietate 
teren �i sunt stabilite dup� cum urmeaz�:  
 a. Teren situat în intravilan 
 În cazul terenurilor incluse în categoria cur�i-construc�ii pentru anul 2005 va fi majorat cu 
3% fa�� de H.G. nr. 783/2004: 

Lei / mp Zona 
Anul 2004 Anul 2005 

Zona A 4.760 5.248 
Zona B 3.320 3.662 
Zona C 2.100 2.318 
Zona D 1.110 1.226 

 
 Pentru celelalte categorii de folosin�� va fi o majorare cu 20% fa�� de H.G. nr. 783 / 2004. 
 

Anul 2004 Anul 2005 
Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D 

Nr. 
crt. Categoria de folosin�� 

Lei/mp Lei/mp Lei/mp Lei/mp Lei/mp Lei/mp Lei/mp Lei/mp 
1. Arabil 22 18 15 12 23 17 14 12 
2. P��uni 18 15 12 9 17 14 12 10 
3. Fâne�e 18 15 12 9 17 14 12 10 
4. Vii 37 30 22 15 37 29 23 14 
5. Livezi 45 47 30 22 43 37 29 23 

6. P�duri �i alte terenuri cu vegeta�ie 
forestier� 22 18 15 12 23 17 14 12 

7. Terenuri cu ape 12 9 9 X 12 10 7 X 
8. Drumuri �i c�i ferate X X X X X X X X 
9. Terenuri neproductive X X X X X X X X 

 Nu se ia în calcul suprafa�a construit� la sol a cl�dirilor. 
 
 Pentru anul 2005 valoarea chiriei aplicat� în cazul contractelor de închiriere a terenurilor 
atribuite societ��ilor comerciale, regiilor autonome �i altor persoane juridice, utilizate în alte scopuri 
decât agricultur� sau sivicultur� va fie egal� cu impozitul pe teren. 
 În anul 2005 se vor men�ine zonele de impozitare stabilite prin Hot�rârea Consiliului Local 
nr. 69/1999 �i Hot�rârea Consiliului Local nr. 106 �i 107/2002. 
 
 b. Teren situat în extravilan.  
 Pentru anul 2005 impozitul va fi de 11.000 lei / ha. 

Pentru plata cu anticipa�ie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de c�tre 
persoanele fizice, pân� la data de 15 martie a anului fiscal se acord� o bonifica�ie de 8%. 
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                                                                                                                   ANEXA nr. 2 
la H.C.L NR. 89 

din 30 septembrie 2004 
 
4. Taxa asupra mijloacelor de transport 

 Pentru plata cu anticipa�ie a taxei asupra mijloacelor de transport, datorat pentru întregul an 
de c�tre persoanele fizice, pân� la data de 15 martie a anului fiscal se acord� o bonifica�ie de 8%. 
 
 4.1. Pentru mijloacele de transport cu trac�iune mecanic� taxa se stabile�te în func�ie de 
capacitatea cilindric� a motorului pentru fiecare 500 cm3 sau frac�iune din aceasta, cre�tere cu 20% 
fa�� de H.G. nr. 783/2004. 

Lei / an / 500 cm3 sau frac�iune  Tipul mijlocului de transport 
Anul 2004 Anul 2005 

a. Autoturisme cu capacitatea cilindric� de pân� la 2.000 cm3 
inclusiv 

87.000 84.000 

b. Autoturisme cu capacitatea cilindric� de peste 2.000 cm3 108.000 103.000 
c. Autobuze, autocare, microbuze 175.000 168.000 
d. Autovehicule de pân� la 12 tone inclusiv 189.000 180.000 
e. Tractoare înmatriculate 117.000 112.000 
f. Motociclete, motorete �i scutere 43.000 42.000 
 Pentru ata�e taxa anual� se stabile�te la nivelul a 50% din taxa datorat� pentru motociclete, 
motorete �i scutere. 
 
 4.2. Pentru autovehiculele de transport marf� cu masa total� maxim� autorizat� de peste 12 
tone, cre�tere cu 20% fa�� de H.G. nr. 783/2004: 

Tax� (lei/an/autovehicul) 

Num�rul axelor �i masa total� maxim� 
autorizat� (în tone) 

Ax�/axe 
motoare cu 
suspensie 

pneumatic� sau 
un echivalent 
recunoscut 

Ax�/axe 
motoare cu alt 

sistem de 
suspensie 

Ax�/axe 
motoare cu 
suspensie 

pneumatic� sau 
un echivalent 
recunoscut 

Ax�/axe 
motoare cu alt 

sistem de 
suspensie 

 Anul 2004 Anul 2005 
1. Autovehicule cu dou� axe �i cu masa:     
a. peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t 1.500.000 1.650.000 1.420.000 1.562.000 
b. peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t 1.650.000 1.800.000 1.562.000 1.704.000 
c. peste 14 t, dar nu mai mult de 15 t 1.800.000 2.100.000 1.704.000 1.987.000 
d. peste 15 t, dar nu mai mult de 18 t 2.100.000 4.200.000 1.987.000 3.977.000 
2. Autovehicule cu trei axe �i cu masa:     
a. peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t 1.650.000 1.800.000 1.562.000 1.704.000 
b. peste 17 t, dar nu mai mult de 19 t 1.800.000 1.950.000 1.704.000 1.847.000 
c. peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t 1.950.000 2.400.000 1.847.000 2.273.000 
d. peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t 2.400.000 3.750.000 2.273.000 3.551.000 
e. peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 3.750.000 5.700.000 3.551.000 5.396.000 
f. peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t 3.750.000 5.700.000 3.551.000 5.396.000 
3. Autovehicule cu patru axe �i cu masa:     
a. peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 2.400.000 2.550.000 2.273.000 2.414.000 
b. peste 25 t, dar nu mai mult de 27 t 2.550.000 3.750.000 2.414.000 3.551.000 
c. peste 27 t, dar nu mai mult de 29 t 3.750.000 6.000.000 3.551.000 5.681.000 
d. peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t 6.000.000 9.000.000 5.681.000 8.521.000 
e. peste 31 t, dar nu mai mult de 32 t 6.000.000 9.000.000 5.681.000 8.521.000 
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 4.3. Pentru combina�ii de autovehiculele (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport 
marf� cu masa total� maxim� autorizat� de peste 12 tone, cre�tere cu 20% fa�� de H.G. nr. 783/2004: 

Tax� (lei/an/autovehicul) 

Num�rul axelor �i masa total� maxim� 
autorizat� (în tone) 

Ax�/axe 
motoare cu 
suspensie 

pneumatic� 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Ax�/axe 
motoare cu alt 

sistem de 
suspensie 

Ax�/axe 
motoare cu 
suspensie 

pneumatic� 
sau un 

echivalent 
recunoscut 

Ax�/axe 
motoare cu alt 

sistem de 
suspensie 

 Anul 2004 Anul 2005 
1. Autovehicule cu 2+1 axe �i cu masa:     
a. peste 12 t, dar nu mai mult de 14 t 1.500.000 1.650.000 1.291.000 1.562.000 
b. peste 14 t, dar nu mai mult de 16 t 1.650.000 1.800.000 1.562.000 1.704.000 
c. peste 16 t, dar nu mai mult de 18 t 1.800.000 1.950.000 1.704.000 1.847.000 
d. peste 18 t, dar nu mai mult de 20 t 1.950.000 2.100.000 1.847.000 1.987.000 
e. peste 20 t, dar nu mai mult de 22 t 2.100.000 2.250.000 1.987.000 2.130.000 
f. peste 22 t, dar nu mai mult de 23 t 2.250.000 2.400.000 2.130.000 2.273.000 
g. peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 2.400.000 3.000.000 2.273.000 2.840.000 
h. peste 25 t, dar nu mai mult de 28 t 3.000.000 5.100.000 2.840.000 4.828.000 
2. Autovehicule cu 2+2 axe �i cu masa:     
a. peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 1.800.000 1.950.000 1.704.000 1.847.000 
b. peste 25 t, dar nu mai mult de 26 t 1.950.000 2.400.000 1.847.000 2.273.000 
c. peste 26 t, dar nu mai mult de 28 t 2.400.000 3.000.000 2.273.000 2.840.000 
d. peste 28 t, dar nu mai mult de 29 t 3.000.000 3.450.000 2.840.000 3.266.000 
e. peste 29 t, dar nu mai mult de 31 t 3.450.000 5.550.000 3.266.000 5.255.000 
f. peste 31 t, dar nu mai mult de 33 t 5.550.000 7.800.000 5.255.000 7.385.000 
g. peste 33 t, dar nu mai mult de 36 t 7.800.000 11.850.000 7.385.000 11.219.000 
h. peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 7.800.000 11.850.000 7.385.000 11.219.000 
3. Autovehicule cu 2+3 axe �i cu masa:     
a. peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 6.300.000 8.550.000 5.964.000 8.094.000 
b. peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t 8.550.000 12.000.000 8.094.000 11.360.000 
4. Autovehicule cu 3+2 axe �i cu masa:     
a. peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 5.250.000 7.500.000 4.970.000 7.100.000 
b. peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t 7.500.000 10.500.000 7.100.000 9.940.000 
c. peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t 10.500.000 11.850.000 9.940.000 11.219.000 
5. Autovehicule cu 3+3 axe �i cu masa:     
a. peste 36 t, dar nu mai mult de 38 t 4.200.000 4.650.000 3.977.000 4.403.000 
b. peste 38 t, dar nu mai mult de 40 t 4.650.000 5.550.000 4.394.000 5.255.000 
c. peste 40 t, dar nu mai mult de 44 t 5.550.000 11.250.000 5.255.000 10.651.000 

 4.4. Pentru remorci, semiremorci �i rulote taxa va fi cu 20% mai mare fa�� de H.G. nr. 783/2004: 

Lei / an Capacitate 
Anul 2004 Anul 2005 

a. Pân� la o ton� inclusiv 88.000 84.000 
b. Între 1 �i 3 tone inclusiv 291.000 276.000 
c. Între 3 �i 5 tone inclusiv 438.000 415.000 
d. peste 5 tone 555.000 526.000 
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 4.5. Pentru mijloacele de transport pe ap� taxa va fi cu 3% mai mare fa�� de H.G. nr. 783/2004: 

Lei / an Lei / an  
Anul 2004 Anul 2005 

a. Luntre, b�rci f�r� motor folosite pentru 
uz general �i agrement personal 111.000 122.000 

b. B�rci f�r� motor folosite în alte scopuri 332.000 367.000 
c. B�rci cu motor 664.000 732.000 
d. Bacuri, poduri plutitoare 5.530.000 6.094.000 
e. �alupe 3.318.000 3.656.000 

 
 

ANEXA nr. 3 
la H.C.L NR. 89 

din 30 septembrie 2004 
 
 
 5. Taxa pentru eliberarea certificatelor avizelor �i autoriza�iilor 
 5.1. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism taxele vor fi majorate cu 3% fa�� de H.G. nr. 
783/2004: 

Suprafa�a Taxa pentru anul 2004 
- Lei - 

Taxa pentru anul 2005 
- Lei - 

a. Pân� la 150 mp inclusiv 35.000 39.000 
b. Între 151 - 250 mp inclusiv 47.000 52.000 
c. Între 251 - 500 mp inclusiv 60.000 66.000 
d. Între 501 - 750 mp inclusiv 72.000 80.000 
e. Între 751 - 1.000 mp inclusiv 85.000 95.000 

f. Peste 1.000 mp 
85.000 + 130 lei / mp 

pentru ceea ce dep��e�te 
suprafa�a de 1.000 mp 

95.000 + 145 lei / mp 
pentru ceea ce dep��e�te 
suprafa�a de 1.000 mp 

 
 5.2. Autoriza�iile de construire pentru lucr�rile care se autorizeaz� potrivit legii sunt taxate 
cu 1% din valoarea lucr�rilor, inclusiv a instala�iilor aferente acestora. 
 Pentru construc�iile de locuin�e taxa de autorizare se reduce cu 50%. 
 Taxele de autorizare nu se datoreaz� în cazul eliber�rii de autoriza�ii pentru l�ca�uri de cult, 
inclusiv pentru construc�iile anexe ale acestora, pentru lucr�rile de dezvoltare, modernizare sau 
reabilitare a infrastructurilor din transporturi care apar�in domeniului public al statului, pentru 
lucr�rile de interes public jude�ean sau local, precum �i pentru construc�iile ai c�ror beneficiari sunt 
institu�ii publice. 
 5.3. Taxa pentru eliberarea autoriza�iilor de foraje �i excav�ri, necesare studiilor geotehnice, 
ridic�rilor topografice, exploat�rilor de carier�, balastierelor, sondelor de gaze �i petrol, precum �i 
altor exploat�ri, taxa datorat� pentru fiecare m2 a fost în anul 2004 de 48.000 lei/m2, iar pentru anul 
2005 taxa va fi de 55.000 lei/m2 cu 2% fa�� de H.G. nr. 783/2004 

5.4. Autorizarea construc�iilor de �antier necesare execu�iei lucr�rilor de baz�, dac� au fost 
autorizate odat� cu acestea, se taxeaz� cu 3% din valoarea autorizat� a construc�iilor. 

5.5. Pentru eliberarea autoriza�iei de desfiin�are, par�ial� sau total�, a construc�iilor �i 
amenaj�rilor taxa datorat� este de 0,1% din valoarea impozabil� a acestora. În cazul desfiin��rii 
par�iale, cuantumul taxei se calculeaz� propor�ional cu suprafa�a construit� a cl�dirii supuse 
demol�rii. 
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5.6. Pentru prelungirea certificatului de urbanism precum �i a autoriza�iilor de construire, 
taxa este de 30% din valoarea taxei ini�iale. 
 5.7. Pentru eliberarea autoriza�iilor pentru lucr�rile de racorduri �i bran�amente la re�elele 
publice de ap�, canalizare, gaze, termice, energie electric�, telefonie �i televiziune prin cablu taxa 
datorat� a fost pentru anul 2004 de 73.000 lei, iar pentru anul 2005 taxa va fi de 80.000 lei. 

5.8. Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism �i amenajarea teritoriului de c�tre 
prim�rii ori de c�tre structurile de specialitatea din cadrul consiliilor jude�ene taxa a fost pentru anul 
2004 de 99.000 lei, iar pentru anul 2005 taxa va fi de 110.000 lei, cu 3% fa�� de H.G. nr. 783/2004. 

5.9. Pentru eliberarea certificatului de nomenclatur� stradal� �i adres� taxa datorat� a fost în 
anul 2004 de 59.000 lei, iar pentru anul 2005 taxa va fi de 65.000 lei, cu 2% fa�� de H.G. nr. 
783/2004. 

5.10. Pentru eliberarea autoriza�iilor sanitare de func�ionare taxa în anul 2004 a fost de 
119.000 lei, iar pentru anul 2005 taxa va fi de 130.000 lei. 
 5.11. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri, de�inute de consiliile locale, pentru fiecare mp de plan, taxa în anul 2004 a fost de 199.000 
lei, iar pentru anul 2005 taxa va fi de 220.000 lei: 

5.12. Pentru eliberarea autoriza�iei de construire pentru chio�curi, tonete, cabine, spa�ii de 
expunere situate pe c�ile �i în spa�iile publice, precum �i pentru amplasarea corpurilor �i a 
panourilor de afi�aj a firmelor �i reclamelor taxa datorat� pentru anul 2004 a fost de 48.000 lei 
pentru fiecare mp, iar pentru anul 2005 taxa va fi de 55.000 lei pentru fiecare mp, cu 2% fa�� de 
H.G. nr. 783/2004. 

5.13. Pentru eliberarea certificatului de produc�tor taxa în anul 2004 a fost de 222.000 lei, 
iar pentru anul 2005 taxa va fi de 245.000 lei. 

5.14. Autoriza�iile de construire pentru organizarea de tabere de corturi, c�su�e sau rulote, 
campinguri se vor taxa cu 2% din valoarea autorizat� a lucr�rii sau construc�iei. 

5.15. Pentru eliberarea autoriza�iilor de func�ionate pentru activit��i economice taxa în anul 
2004 a fost de 499.000 lei, iar pentru anul 2005 taxa va fi de 600.000 lei, cu 12% fa�� de H.G. nr. 
783/2004. 
 

 6. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclam� �i publicitate 
 6.1. Taxa de reclam� �i publicitate va fi de 3% din valoarea contractului, exclusiv TVA. 
 6.2. Pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afi�aj, panouri sau alte asemenea 
mijloace publicitare beneficiarii datoreaz� o tax� ce a fost în anul 2004 de 144.000 lei/an/mp sau 
frac�iune de mp, iar pentru anul 2005 taxa va fi de 160.000 lei/an/mp sau frac�iune de mp. 
 6.3. Pentru firmele instalate la locul exercit�rii activit��ii, taxa anual� se stabile�te în func�ie 
de dimensiunea acestora �i a fost în anul 2004 de 199.000 lei/an/mp sau frac�iune de mp, iar pentru 
anul 2005 taxa va fi de 220.000 lei/an/mp sau frac�iune de mp, cu 3% fa�� de H.G. nr. 783/2004. 
 

7. Impozitul pe spectacole 
 Se stabile�te dup� cum urmeaz�: 

     Anul 2004     Anul 2005 
 - pentru videoteci:     600 lei/mp/zi    700 lei/mp/zi 
 - pentru discoteci:  1.100 lei/mp/zi  1.250 lei/mp/zi 
nivel la care se va aplica coeficientul de corec�ie pozitiv� pentru municipiului Roman, care este 4. 
 

ANEXA nr. 4 
la H.C.L NR. 89 

din 30 septembrie 2004 
 

 La anexa nr. 6, paragraful 8.6. dup� punctul 3 se introduce punctul 31 având urm�torul 
cuprins: 

31 
Tax� abonament lunar pentru închirierea mese pentru 
comercializarea legume – fructe de c�tre persoane autorizate, 
asocia�ii familiale, societ��i comerciale        Lei / mas� / lun� 

1.800.000 2.000.000 

 


