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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
 

HOTARARE 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 

 
Consiliul local Bodești, judetul Neamț, intrunit in sedinta ordinara din 29.01.2013. 
Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de domnul primar Macovei Ioan; 
-Expunerea de motive a initiatorului; 
- Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bodești; 
- Referatul cu nr. al  Biroului contabilitate impozite  și taxe locale  si raportul Secretarului 

comunei Bodesti; 
Avand in vedere prevederile Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare,Hotararea Guvernului nr. 1309/2012 si Ordonanta 
Guvernului nr. 1/2013 ; 

In temeiul art.36 alin 4 lit. “c” si art. 45 alin. 2 lit. “c” din Legea nr.215/2001 a 
Administratiei publice locale, republicata; 
 

HOTARASTE: 
Art. 1 Incepand cu data de 01.02.2013 nivelul impozitelor si taxelor locale pentru 

contribuabilii de pe raza comunei Bodești stabilite prin Legea nr. 571/2003 cu modificarile si 
completarile ulterioare se stabilesc conform anexelor la prezenta hotarare : 

Anexa nr.1 Valori impozabile pe metru patrat la cladiri si alte constructii apartinand 
persoanelor fizice si persoanelor juridice. 

Anexa nr.2 Cuantumurile impozitului pe teren. 
Anexa nr.3 Taxele asupra mijloacelor de transport. 
Anexa nr.4 Taxe de inmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare 

provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe 
Anexa nr.5 Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor. 
Anexa nr.6 Taxele pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afisaj si reclama. 
Anexa nr.7 Impozitul pe spectacole. 
Anexa  nr.8. Taxa hoteliera 
Anexa nr.9 Taxele pentru activitatea de stare civila 
Anexa nr.10 Taxe  pentru utilizarea temporara a locurilor publice si modelul de calcul al 

acesteia  
Anexa nr.11. Taxe extrajudiciare de timbru, Taxe judiciare de timbu 
Anexa nr.12  Amenzi si contraventii 
Anexa nr.13  Facilitati si scutiri 
Art.2 Anexele de la numarul 1 la numarul 12 fac parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.3 Bonificatia prevazuta la art. 255 alin. (2), art. 260 alin (2) si art 265 alin. (2) din 

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se 
stabileste dupa cum urmează: 

a) in cazul impozitului pe cladiri - 10%; 
b) in cazul impozitului pe teren - 10%; 
c) in cazul impozitului pe mijloacele de transport - 10%. 

Art. 4 
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Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de 
construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2012, se 
menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotararea Consiliului Local al comunei Bodesti 
nr. 39 din 21.12.2006. 

Art. 5 Hotararile Consiliului local prin care s-au instituit alte taxe locale sunt: 
Hotararea nr. 7 din 24.01.2008 si  Hotararea nr. 4 din 28.01.2010. 

Art.6 Neplata impozitelor si taxelor locale reglementate prin prezenta hotarare atrage dupa 
sine calcularea de penalitati de intarziere in cuantumurile prevazute in actele normative in 
vigoare. 

Art.7  Pentru anul 2013 nu se acorda facilităţile fiscale, decat cele prevazute in codul 
fiscal si in legi speciale. 

Art.8  Prin prezenta se abroga Hotararea Consiliului local Bodesti nr. 59 din 20.12.2012. 
Art.9 Cu ducerea la indeplinire si comunicarea prezentei hotarari se insarcineaza 

Biroul contabilitate impozite  si taxe locale , iar secretarul comunei Bodești va comunica prezenta 
hotarare Institutiei Prefectului – Judetul Neamț. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nr. 1 din 29.01.2013 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  15 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri. 

 
 
 

Preşedinte de şedinta, 
Iacoboaiea Florin 

 
 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ROMANIA 
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JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

BODESTI 
 
 ANEXA NR.1  

la Hotararea nr. 1 din 29.01.2013 
 

 
 

IMPOZITUL PE CLADIRI 
 
 

A. IMPOZITUL PE CLADIRI – 
 
Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual 

impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care in prezentul titlu se prevede diferit. 
Impozitul pe cladiri se datoreaza la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in care 
este amplasata cladirea. 

Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor 
administrativteritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta, dupa caz, 
persoanelor juridice, se stabileste taxa pe cladiri, care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta , dupa caz in conditiile similare 
impozitului pe cladiri. 

In cazul in care cladirea se afla in propietate comuna a doua sau mai multe personae, 
fiecare dintre propietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate in partea 
din cladire aflata in propietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale ale 
propietarilor in comun, fiecare propietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul pentru 
cladirea respectiva. 

Prin cladire se intelege orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul 
acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe incaperi ce 
pot servi la adapostirea de oameni, animale, produse, materiale, instalatii, echipamente si altele 
asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de 
materialele din care sunt construite. Incaperea reprezinta spatiul din interiorul unei cladiri. 

In cazul persoanelor fizice cota de impozitare aplicata la valoare impozabila a cladirii 
este de 0,1% . 

In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii 
impozabile a cladirii se identifica conform tabelului urmator, valoarea impozabila cea mai mare 
corespunzatoare tipului cladirii respective. 

Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin imultirea suprafetei desfasurate a 
cladirii, exprimata in metri patrati,cu valoarea corespunzatoare din tabelul urmator. 

Pentru stabilirea impozitului pe cladiri datorat de persoanele fizice, la dimensionarea unei 
cladiri se are in vedere suprafata construita desfasurata care se determina prin insumarea 
suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor sale, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor 
situate la subsol, exceptand suprafetele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinta si suprafetele 
scarilor si teraselor neacoperite. 
 
 
 
VALORI IMPOZABILE PE M.P. DE SUPRAFATA CONSTRUITA D ESFASURATA LA 

CLADIRI SI ALTE CONSTRUCTII APARTINAND PERSOANELOR FIZICE 
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TIPUL CLADIRII 

CLADIRE CU 
INSTALATII 

DE APA, 
CANALIZARE, 
ELECTRICE SI 

INCALZIRE 
( lei/mp) 
[conditii 

cumulative] 
 
 

CLADIRE FARA 
INSTALATII DE 

APA, 
CANALIZARE, 

ELECTRICITATE 
SAU INCALZIRE 

(lei /mp) 
 

1.Cladiri cu pereti sau cadre din beton armat, 
caramida arsa, piatra naturala sau alte materiale 
asemanatoare  
 

806 478 

2. Cladiri cu pereti exteriori din lemn, caramida 
nearsa,paianta, valatuci, sipci sau alte material 
asemanatoare 

219 137 

3. Constructii anexe corpului principal al unei cladiri 
avand peretii din beton armat, caramida arsa, piatra 
naturala sau alte materiale asemanatoare 

137 123 

4. Constructii anexe corpului principal al unei cladiri 
avand peretii din lemn, caramida nearsa,paianta, 
valatuci, sipci sau alte materiale asemanatoare 

82 54 

5. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi 
adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau 
la mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre 
tipurile de cladiri precizate la pct. 1-4 

75% din suma 
care s-ar aplica 
cladirii 
 

75% din suma care 
s-ar aplica 
cladirii 
 

6. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi 
adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau 
la mansarda, utilizate in alte scopuri decat cele de 
locuinta in oricare intre tipurile de cladiri precizate la 
pct. 1-4 

50% din suma 
care s-ar 
aplica cladirii 
 

50% din suma 
care s-ar aplica 
cladirii 
 

 
Pentru determinarea suprafetei construite desfasurate, in cazul cladirilor care nu pot fi 

efectiv masurate, pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se aplica coeficientul de 
transformare 1,20. 
Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de amplasarea cladirii, cu urmatorii 
coeficienti de corectie: 
 

Zona în cadrul localităţii 
Rangul localităţii 

IV V 
A 1,10 1,05 
B 1,05 1,00 
C 1,00 0,95 
D 0,95 0,90 

 
Nota: 
Având în vedere faptul că localitatea Bodesti este incadrata in urmatoarele ranguri: 
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a) Rangul IV – satul Bodesti, sat de resedinta, se vor aplica următorii coeficienţi: Zona A : 
1,10; Zona B: 1,05;  

b) Rangul V  – satele componente ale comunei, respectiv Bodestii de Jos, Oslobeni si Corni, 
se vor aplica următorii coeficienţi: Zona A : 1,05; Zona B: 1,00; Zona C: 0,95. 
Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor de mai sus, 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 metri 

pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor de mia sus, se 
majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia. 

Daca o persoana are in proprietate doua sau mai multe cladiri utilizate ca locuinta, carenu 
sunt inchiriate unei alte persoane, impozitul pe cladiri se majoreaza dupa cum urmeaza : 
- cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu ; 
- cu 150% pentru cea de-a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu ; 
- cu 300% pentru cea de-a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de 
domiciliu. 

Impozitul nu se majoreaza daca cladirile sunt dobandite prin succesiune legala. 
B. IMPOZITUL PE CLADIRI – in cazul contribuabililor  persoane juridice, se calculeaza 
prin aplicarea cotei de 1,5 % asupra valorii de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea 
acestora, conform prevederilor legale in vigoare. 

In cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată la persoanele juridice, cota impozitului pe 
clădiri se stabileşte dupa cum urmeaza: 

a) 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 
referinţă; 

 b) 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de 
referinţă.   

In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga 
durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli: 
- impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar 
- valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe cladiri este valoarea din contract a 
cladirii, asa cum este ea inregistrata in contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform 
prevederilor legale in vigoare ; 
- in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul 
pe cladiri este datorat de locator. 

Impozitul/taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 
martie si 30 septembrie inclusiv. 

Impozitul pe cladiri, datorat de persoanele fizice si juridice, in suma de pana la 50 lei 
inclusiv, se plateste integral pana la 31 martie. Daca contribuabilul detine in proprietate mai 
multe cladiri amplasate pe raza unitatii administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la 
impozitul pe cladiri cumulat. 

Atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cazul persoanelor juridice, pentru clădirile 
construite potrivit Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, data 
dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:  
a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de 
construire, data întocmirii procesului - verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data 
terminării efective a lucrărilor; 
 b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din 
aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului - verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege; 
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c) Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an 
calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii, stabilită prin hotărâre a consiliului 
local.  
d) Sunt exceptate de la prevederile alin. de mai sus (alin. 9 art. 253 Cod fiscal) structurile care au 
autorizaţie de construire în perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel 
mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de construire. 
 e) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în 
autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în 
condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată 
care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş.  
 (conform art. 254 alin. (8) Cod Fiscal) 
Procesul - verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de 
construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport 
cu care se stabileşte impozitul pe clădiri.  
 (alineat introdus prin art. I pct. 83 din O.G. nr. 30/2011 - publicată la 2 septembrie 2011, în vigoare de la 1 ianuarie 2012)  

Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor 
administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în 
proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire. (conform 
art. 254 alin. (8) Cod Fiscal) 

 
C. LISTA CUPRINZAND CLADIRILE SI CONSTRUCTIILE CARE  NU SUNT 

SUPUSE 
IMPOZITULUI: 

1. Cladirile proprietate a statului, a unitatilor administrative-teritoriale sau a oricaror 
institutii publice, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice; 

2. Cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau 
arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de 
administrare, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati economice; 

3. Cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult apartinand cultelor religioase; 
recunoscute oficial in Romania si componentele locale ale acestora, cu exceptia incaperilor care 
sunt folosite pentru activitati economice; 

4. Cladirile care constituie patrimoniul unitatilor si institutiilor de invatamant de stat, 
confesional sau particular, autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate, cu exceptia 
incaperilor folosite pentru activitati economice; 

5. Cladirile unitatilor sanitare publice, cu exceptia incaperilor folosite pentru activitati 
economice; 

6. Cladirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice si nuclearoelectrice, 
statiilor si posturilor de transformare, precum si statiilor de conexiuni; 

7. Cladirile aflate in domeniul public al statului si in administrarea Regiei Autonome 
“Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu exceptia incaperilor folosite pentru 
activitati economice; 

71. clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în 
administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, 
utilizate pentru activitatea proprie a acestora;  

8. Cladirile funerare din cimitire si crematoria; 
9. Cladirile din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii; 
10. Cladirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001privind regimul juridic al unor 

imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

11. Cladirile care constituie patrimoniul Academiei Romane, cu exceptia incaperilor care 
sunt folosite pentru activitati economice; 
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12. Cladirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din 
Romania; 

13. Cladirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
83/1999 privind restituirea unor imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand 
minoritatilor nationale din Romania; 

14. Cladirile care sunt afectate activitatilor hidrotehnice, hidrometrice, 
hidrometeorologice, oceanografice, de imbunatatiri funciare si de interventii la apararea 
impotriva inundatiilor, precum si cladirile din porturi si cele afectate canalelor navigabile si 
statiilor de pompare aferente canalelor, cu exceptia incaperilor care sunt folosite pentru activitati 
economice; 

15. Cladirile care prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, 
baraje si tuneluri care sunt utilizate pentru exploatarea acestor constructii, cu exceptia incaperilor 
care sunt folosite pentru activitati economice; 

16. Constructiile speciale situate in subteran, indiferent de folosinta acestora si turnurile de 
extractie ; 

17. Cladirile care sunt utilizate ca sere, solare, rasadnite, ciupercarii, silozuri pentru furaje , 
silozuri si/sau patule pentru depozitarea si conservarea cerealelor, cu exceptia incaperilor care 
sunt folosite pentru alte activitati economice 

18. Cladirile trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale in lipsa 
de mostenitori legali sau testamentar; 

19. Cladirile utilizate pentru activitati social umanitare, de catre asociatii, fundatii si culte 
potrivit hotararii consiliului local; 

20. clădirile care aparţin organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din 
România, cu statut de utilitate publică, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi 
economice. 

Nu sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri, constructiile care nu au elementele 
constitutive ale unei cladiri. 

Scutirea de impozit prevazuta la punctele 10-13 se aplica pe durata pentru care 
proprietarul este obligat sa mentina afectatiunea de interes public. 
 
 
 

Preşedinte de şedinta, 
Iacoboaiea Florin 

 
 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 
 
 
 
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
 ANEXA NR.2  

la Hotararea nr. 1 din 29.01.2013 
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A. IMPOZITUL PE TEREN 
Contribuabilii care detin in proprietate terenuri situate in comuna Bodești, datoreaza 

impozit pe teren. 
Acesta se stabileste luand in calcul numarul de metrii patrati de teren, rangul localitatii in 

care este amplasat terenul si zona/categoria de folosinta a terenului, conform incadrarii facute de 
consiliul local. 

Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-
teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare sau in folosinta, se stabileste taxa pe 
teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosinta, in conditii similare impozitului pe teren. 

Acestia vor anexa la declaratia fiscala, in fotocopie semnata pentru conformitate cu 
originalul, actul privind concesionarea, inchirierea, darea in administrare sau in folosinta a 
cladirii respective. In situatia in care in act nu sunt inscrise suprafata terenului, categoria de 
folosinta si suprafata construita la sol a cladirilor, acolo unde sunt amplasate cladiri, la act se 
anexeaza, in mod obligatoriu, un certificat emis de catre personana juridica care a transimis 
aceste date, prin care se confirma realitatea mentiunilor respective. 

In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata 
a acestuia, impozitul pe teren se datoreaza de locatar. In cazul in contractul de leasing inceteaza, 
altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe teren este datorat de locator. 

Încadrarea terenurilor în categoriile de folosinţă din tabelul de mai sus se va face numai în 
baza documentelor justificative prezentate de contribuabili, respectiv extras de carte funciară 
valabil (actualizat) cu poziţii distincte pentru terenurile din alte categorii de folosinţă decât cele 
cu construcţii, situate în intravilanul  comune Bodesti. 

Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile si terenurile, a titularului 
dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face 
numai pe baza de documente, anexate la declaraţia facuta sub semnatura proprie a capului 
de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, potrivit normelor 
prevăzute la art. 293 Cod Fiscal, sub sancţiunea nulităţii. 

Ca excepţie, de la prevederile alin. (2) din art. 258 Cod Fiscal, în cazul  contribuabililor 
persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă 
categorie de folosintă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează 
conform prevederilor alin. (4) si art. 287 alin. (1) Cod Fiscal numai dacă îndeplinesc, 
cumulativ,următoarele condiţii: 

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultura; 
b) au înregistrate în evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfăsurarea obiectului de 

activitate prevăzut la lit. a). 
În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administartiv teritoriale, 

datorat de contribuabilul persoană juridică se calculează conform alin. (2) din art. 258 Cod Fiscal 
– impozit pe teren amplasat în intravilan, teren cu construcţii. 
             În cazul impozitului pe terenurile amplasate in 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 că 1 m.p. 
= 0,0001 ha. 
              Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileste 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. 

Atât în cazul clădirilor, cât si al terenurilor, dacă se constată diferenŃe între suprafeŃele înscrise în 
actele de proprietate si situaŃia reală rezultată din măsurătorile executate în condiŃiile Legii cadastrului si a 
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publicităŃii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeŃele 
care corespund situaŃiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările 
tehnice de cadastru se înscriu în evidenŃele fiscale, în registrul agricol, precum si în cartea funciară, iar 
modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se 
înregistrează la  compartimentul de specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la declaraŃia fiscală. 
 

 
I. IMPOZITUL 

pe terenurile situate in intravilan 
In cazul unui teren amplasat in intravilan, impozitul pe teren se stabileste prin imultirea cu 

suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel: 
 
A. IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN-  TERENURI CU 

CONSTRUCTII 
Art. 258, alin(2) Cod Fiscal 

Zona in cadrul localitatii 

Nivelul impozitului/taxei , pe ranguri de localitati 
- lei/ha- 

Nivelul impozitului  
aferent localitatii de rang  
IV  – satul resedinta de 

comuna  

Nivelul impozitului  aferent 
localitatii de rang  V - 
Satele componente ale 

comunei  
A 766 613 

B 613 460 

C 460 306 

 
In cazurile in care terenurile situate in intravilanul localitatilor sunt inregistrate in registrul 

agricol la alte categorii de folosinta decat cea cu teren in constructii, impozitul se stabileste dupa 
cum urmeaza: 
a) prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare din tabelul 
urmator: 
 

B. IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN-  ORICE ALTA 
CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CON STRUCTII 
Art. 258 alin ( 4) Cod Fiscal 
Nr. 
crt. 

                                         
Zona 
 
Categ.defolosinţă 

Nivelul  

A B C 

1 Teren arabil 24 18 16 

2 Păşune 18 16 13 

3 Fâneata 18 16 13 

4 Vie 40 30 24 

5 Livada 46 40 30 

6 Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie  forestieră 

24 18 16 

7 Terenuri cu ape  13 11 7 
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8 Drumuri si cai ferate X X X 

9. Neproductiv X X X 

 
Suma stabilita se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in urmatorul 
tabel:              

Satul Rangul localităţii Coeficienţi de 
corecţie 

Bodesti IV 1,10 
Bodestii de Jos V 1,00 
Oslobeni V 1,00 
Corni V 1,00 

 
II Impozitul /taxa pe terenurile amplasate in extravilan 

 
-lei/ha- 

                                                                   Zona 
Categ.defolosinţă A B C D 

Teren cu constructii 27 24 22 19 

Arabil 43 41 39 36 

Pasune 24 22 19 17 

Faneata 24 22 19 17 

Vie pe rod 48 46 43 41 

Livada pe rod 48 46 43 41 

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 14 12 10 7 

Teren cu apa , altul decat cele cu amenajari 
piscicole 

5 4 2 1 

Teren cu amenajari piscicole 29 27 24 22 

 
               În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileste prin 
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de 
mai sus, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 251 alin. (5)*) Cod 
Fiscal  astfel : 

Zona în cadrul localităţii 
Rangul localităţii 

IV V 
A 1,10 1,05 
B 1,05 1,00 
C 1,00 0,95 
D 0,95 0,90 

Impozitul/taxa pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 
31 martie si 30 septembrie inclusiv. 
Impozitul pe terenuri, datorat de persoanele fizice si juridice, in suma de pana la 
50 lei inclusiv, se plateste pana la 31 martie. Daca contribuabilul detine in proprietate 
mai multe terenuri amplasate pe raza unitatii administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se 
refera la impozitul pe terenuri cumulat. 
 

III. TERENURILE PENTRU CARE NU SE 
DATOREAZA IMPOZITUL PE TEREN 
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A. Nu se datoreaza impozit pe teren pentru: 
-terenurile cu constructii, pentru suprafata construita a acestora; 
-terenurile apartinand cultelor religioase recunoscute de lege si unitatilor locale ale 
acestora cu personalitate juridica; 
-terenurile cimitirelor; 
-terenurile institutiilor de invatamant preuniversitar si universitar autorizate provizoriu 
sau acreditate; 
-orice teren al unei unitati sanitare de interes national care nu a trecut in patrimoniul 
autoritatilor locale; 
-orice teren detinut, administrat sau folosit de catre o institutie publica exceptand 
suprafetele acestuia folosite pentru activitati economice; 
-orice teren proprietate a statului, a unitatilor administrative-teritoriale sau a altor institutii 
publice, aferent unei cladiri al carui titular este oricare din aceste categorii de proprietari, 
exceptand suprafetele acestuia fplosite pentru activitati economice, 
-orice teren degradat sau poluat, inclus in perimetrul de ameliorare, pentru perioada cat 
dureaza ameliorarea. 
-terenurile care prin natura lor si nu prin destinatia data sunt improprii pentru agricultura 
sau silvicultura, orice terenuri ocupate de iazuri, balti, lacuri de acumulare sau cai 
navigabile, cele folosite pentru activitatile de aparare impotriva inundatiilor, gospodarirea 
apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apa, cele 
folosite ca zone de protectie definite de lege, precum si terenurile utilizate pentru 
exploatarile din subsol, incadrate astfel printr-o hotarare a consiliului local, in masura in 
care nu afecteaza folosirea suprafetei solului; 
-terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigatie, terenurile aferente 
infrastructurii portuare aferente acestora, precum si terenurile aferente lucrarilor de 
imbunatatiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosinta a terenului, emis de 
oficiul judetean de cadastru si publicitate imobiliara, 
-terenurile ocupate de autostrazi, drumuri europene, drumuri nationale, drumuri 
principale administrate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale –SA, 
zonele de siguranta a acestora, precum si terenurile din jurul pistelor reprezentand 
zonele de siguranta. 
- terenurile parcurilor industriale, stiintifice si tehnologice, potrivit legii. 
- terenurile trecute in propietatea statului sau a unitatilor administrative-teritoriale in lipsa 
de mostenitori legali sau testamentari 
-terenurile aferente cladirilor prevazute la art.250 alin (1) pct.6 si 7, Cod fiscal, cu 
exceptia celor folosite pentru activitati economice din Legea 571/22.12.2003. 
- terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care 
proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes public; 
 - terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de 
interes public; 
 - terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 83/1999 pe durata pentru care proprietarul este obligat să menţină afectaţiunea de interes 
public. 
 (literele o) - r) introduse prin titlul VIII art. I pct. 4 din Legea nr. 247/2005 (publicată la 22 iulie 
2005), în vigoare de la 25 iulie 2005) 
 -terenurile cu vie si livada pana la intrarea pe rod, padurile in varsta de pana la 20 ani si padurile 
cu rol de protectie, precum si pentru terenurile neproductive si cele ocupate cu drumuri si cai 
ferate.     
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Preşedinte de şedinta, 
Iacoboaiea Florin 

 
 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

BODESTI 
 
 ANEXA NR. 3  

la Hotararea nr. 1 din 29.01.2013 
 

IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 
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 Mijloc de transport cu tracţiune mecanică 

(conform Art. 263 alin. (2 ) Cod Fiscal) 
Mijloc de transport Valoarea impozitului 

- lei/200 cm3 sau 
fractiune- 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea 
cilindric ă de până la 1600 cm3 inclusiv 

8 

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

18 

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 autovehicule cu masa totală maximă autorizată de 
până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din 
producţie internă 

30 

8. Tractoare înmatriculate 18 
 Vehicule înregistrate 

 
1.   Vehicule cu capacitate cilindrică:   
 

lei/200 cm3 

1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

   
 

4 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4 
2.Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată   100 lei/an 
 
 Autovehicule de transport marfã cu masa totalã maximã autorizatã legalã sau mai mare 
de 12 tone   

(conform Art. 263 alin. (4) Cod Fiscal) 
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul 

(lei/an) 
Ax(e) 

motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică 

sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte 
sisteme 

de 
suspensie 

pentru 
axele 

motoare 

I.  Doua axe  
   

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

2. Masa nu mai puţin de 13 tone, dar  mai mica de 14 tone 133 367 
3. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar  mai mica de 15 tone 367 517 
4. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar  mai mica de 18 tone 517 1169 
5.  Masa de cel putin 18 tone 517 1169 



 14

II.  Trei axe  
1. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar  mai mica de 17 tone 133 231 
2. Masa nu mai puţin de 17 tone, dar  mai mica de 19 tone 231 474 
3. Masa nu mai puţin de 19 tone, dar  mai mica de 21 de tone 474 615 
4. Masa nu mai puţin de 21 de tone, dar dar  mai mica de 23 

de tone 615 947 

5. Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar  mai mica de 25 de 
tone 947 1472 

6. Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar  mai mica de 26 de 
tone 947 1472 

7. Masa de cel putin 26 tone 947 1472 
III.  Patru axe 

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

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

3. Masa nu mai puţin de 27 de tone, dar mai mica de 29 de 
tone 973 1545 

4. Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar mai mica de 31 de 
tone 1545 2291 

5. Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar mai mica de 32 de 
tone 1545 2291 

6. Masa de cel putin 32 tone   1545 2291 
 Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport 
marfã cu masa totalã maximã autorizatã egalã sau mai mare de 12 tone  

(conform Art.263 alin. (53) Cod fiscal)   
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată Impozitul 

(lei/an) 
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 mai puţin de 12 tone, dar nu mai micã de14 

tone 
0 0 

2. Masa de cel puţin de 14 tone, dar nu mai micã de16 tone 0 0 
3. Masa de cel puţin de 16 tone, dar nu mai micã de18 tone 0 60 
4. Masa de cel puţin de 18 tone, dar nu mai micã de 20 de 

tone 60 137 

5. Masa de cel puţin de 20 de tone, dar mai micã de 22 de tone 137 320 
6. Masa de cel puţin de 22 de tone, dar mai micã de 23 de tone 320 414 
7. Masa de cel puţin de 23 de tone, dar mai micã de 25 de tone 414 747 
8. Masa de cel puţin de 25 de tone, dar mai micã de 28 de tone 747 1310 
9. Masa de cel puţin 28 tone   747 1310 
II 2+2 axe 
1. Masa de cel puţin de 23 de tone, dar mai mică de 25 de tone 128 299 
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2. Masa de cel puţin de 25 de tone, dar mai mică de 26 de tone 299 491 
3. Masa de cel puţin de 26 de tone, dar mai mică de 28 de tone 491 721 
4. Masa de cel puţin de 28 de tone, dar mai mică de 29 de tone 721 871 
5. Masa de cel puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de 

tone 871 1429 

6. Masa de cel puţin de 31 de tone, dar mai mică de 33 de tone 1429 1984 
7. Masa de cel puţin de 33 de tone, dar mai mică de 36 de tone 1984 3012 
8. Masa de cel puţin de 36 de tone, dar mai mică de 38 de tone 1984 3012 
9. Masa de cel putin 38 tone 1984 3012 
III 2+3 axe 
1. Masa de cel puţin de 36 de tone, dar mai mică de 38 de tone 1579 2197 
2. Masa de cel puţin de 38 de tone, dar mai mică de 40 de tone 2197 2986 
3. Masa de cel puţin 40 tone 2197 2986 
IV 3+2 axe 
1. Masa de cel puţin de 36 de tone, dar mai mică de 38 de tone 1395 1937 
2. Masa de cel puţin de 38 de tone, dar mai mică de 40 de tone 1937 2679 
3. Masa de cel puţin de 40 de tone, dar mai mică de 44 de tone 2679 3963 
4. Masa de cel putin 44 tone 2679 3963 
IV 3+3 axe 
1. Masa de cel puţin de 36 de tone, dar mai mică de 38 de tone 794 960 
2. Masa de cel puţin de 38 de tone, dar mai mică de 40 de tone 960 1434 
3. Masa de cel puţin de 40 de tone, dar mai mică  44 de tone 1434 2283 
4. Masa de cel puţin 44 tone   1434 2283 

Nota:  
H.G. Nr.956/2009 art. 2 alin (1): În vederea stabilirii impozitului datorat, pentru fiecare mijloc 
de transport prevăzut în anexă, întreprinderile si operatoii de transport rutier, asa cum sunt 
definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2005 privind transporturile rutiere, 
aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.102/2006, cu modificările si completările 
ulterioare, au obligaţia să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale, în termen de 30 de zile de la efectuarea primei operaţiuni de 
tranport rutier internaţional. 
Remorci, semiremorci sau rulote 

(conform Art. 263 alin. (6) Cod Fiscal) 

Masa totală maximă autorizată 
Impozit 

                                                
-lei- 

a. Până la 1 tonă inclusiv 8 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 29 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 45 
d. Peste 5 tone 55 
Mijloace de transport pe apa 

(conform Art. 263 alin. (7 ) Cod Fiscal) 

Mijloace de transport 
Impozit 

                                  
-lei- 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal 18 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri  48 
3. Bărci cu motor 181 
4. Scutere de apă 181 
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5.  Impozitul  pentru alte mijloace de transport pe apa, altele 
neprecizate in prezenta, vor fi incasate conform Codului fiscal   - 

In cazul unui mijloc de transport ce face obiectul unui contract de leasing financiar, pe 
intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar. In cazul in 
care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe mijlocul 
de transport este datorat de locator. 

Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana la 
datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 

Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat de persoanele fizice si juridice, de 
pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care 
contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport, suma de 50 de lei se refera la 
impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 
 
 
 

Preşedinte de şedinta, 
Iacoboaiea Florin 

 
 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROMANIA 
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

BODESTI 
 
 ANEXA NR. 4  

la Hotararea nr. 1 din 29.01.2013 
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TAXE DE INMATRICULARE A AUTOVEHICULELOR SI 
REMORCILOR , AUTORIZARE PROVIZORIE DE CIRCULATIE SI  

AUTORIZARE DE CIRCULATIE PENTRU PROBE 
 
 

1 

Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi 
remorcilor: 

X 

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

60 

b) autovehicule si remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă 
între 750 kg si 3500 kg, inclusiv  

Abrogat prin 
O.U.G. 70/2009 

c) autovehicule si remorci cu masă totală maximă autorizată mai 
mare de 3500 kg  

145 

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

9 

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

414 

4 

Taxa de eliberare a certificatului de inregistrare pentru vehicolele 
pentru care nu exista obligatia inmatricularii, a fost stabilita prin art. 
14  Hotararea Consiliului local Bodesti nr. 15/22.03.2007 privind 
aprobarea regulamentelor pentru inregistrarea vehicolelor pentru care 
nu exista obligatia inmatricularii 

10 

 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinta, 
Iacoboaiea Florin 

 
 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
 
 
 
 
 

ANEXA NR. 5  
la Hotararea nr. 1 din 29.01.2013 
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TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI 
AUTORIZATIILOR 

 
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu rural  

(Art. 267 alin. (1) si alin. (2) Cod Fiscal) 
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa - lei- 
a) Până la 150 m2, inclusiv 2,5 

b) Între 151 şi 250 m2, inclusiv 3 

c) Între 251 şi 500 m2, inclusiv 4 

d) Între 501 şi 750 m2, inclusiv 5 

e) Între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 6 

f) Peste 1.000 m2 6+0,005 lei /mp pentru fiecare 
mp  ce depăşeşte suprafaţa de 

1000 mp 
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire 
pentru o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta 
sau anexa la locuinta 

0,5% din valoarea autorizata a 
lucrarii 

 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau 
excavări 

(Art. 267 alin. (4) Cod fiscal) 

7 pentru fiecare m2 afectat 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru 
lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii 
unei constructii, care nu sunt incluse in alta 
autotrizatie de construire 

3% din valoarea autorizata 
lucrarilor de 

organizare de santier 
 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de 
tabere de corturi, casute sau rulote, ori campinguri 

2% din valoarea autorizata a 
lucrarilor deconstructie 

 
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  

(Art. 267 alin. (7) Cod fiscal) 

7 pentru fiecare m2 de suprafaţă 
ocupată de construcţie 

 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de constructie 
pentru o alta constructie decat cele prevazute in alt 
alineat al prezentei anexe 

1% din valoarea autorizata 
lucrarilor de constructie, inclusiv 

instalatiile aferente 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare 
partiala sau totala a unei constructii. 

0,1 % din valoarea impozabila a 
acestora ** 

Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism, 
precum si a autorizatiilor de construire 

30% din valoarea taxei intiale 

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 

(Art. 267 alin. (11) Cod fiscal) 

11 pentru fiecare racord 
 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de 
către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, 
de către primari sau de structurile de specialitate din 

13 
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cadrul consiliului judeţean 
(Art. 267 alin. (12) Cod fiscal) 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 
stradală şi adresă 

(Art. 267 alin. (13) Cod fiscal) 

8 

      Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, aviz sau alta autorizatie prevazuta in  
prezentul capitol trebuie sa plateasca la compartimentul de specialitate al autoritatii 
administratiei publice locale inainte de a I se elibera certificatul, avizul sau autorizatia 
necesara. 
     Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si al 
ator avize asemanatoare 
*Valoarea autorizată a lucrării este valoarea declarată , reală a lucrării, inclusiv a instalaţiilor 
aferente acestora, regularizarea făcându-se la terminarea lucrării. 
Pentru persoanele fizice, în cazul în care valoarea lucrărilor declarate de către solicitant este 
mai mică decât valoarea determinată potrivit Anexei nr.1,partea I,cap.I, lit.A, regularizarea 
taxei se va face pe baza valorii astfel calculate. 
** Valoarea impozabilă este valoarea de inventar actualizată , din evidenţa contabilă (în cazul 
persoanelor juridice) , respectiv valorile pe metru pătrat din Anexa nr.1, partea I, cap.I, lit.A 
(în cazul persoanelor fizice). 
Pentru taxele prevăzute în prezenta anexă, stabilite pe baza valorii autorizate a 
lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele reguli : 
a)- taxa datorată se stabileste pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana 
care solicită avizul si se plăteste înainte de emiterea avizului ; 
b)- în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 
zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie 
să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale ; 
c)- până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind 
valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei 
publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de 
construcţie ; 
d)- până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, 
trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau 
orice sumă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 
În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a 
lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii, stabilită 
potrivit reglementărilor legale în vigoare. 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru 
desfăşurarea a unei activităţi economice:  

(Art. 268 alin. (1) Cod fiscal) 

Impozit 
 

                                              -lei- 
a) pentru meseriasi si cărăusi * 10 

b) pentru cazane de fabricat rachiu 13 

c) pentru liber profesionisti ** 10 

d) pentru mori, prese de ulei si darace 13 

e) pentru activităţi de proiectare 13 

f) pentru alte activităţi neprevăzute mai sus *** 13 

g) pentru activitatea de transport în regim de taxi: 13 
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- pentru operatori de transport si taxi independent 
- pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare taxi/masină  
*- prin “meseriasi si cărăusi ” în sensul prezentei se definesc : persoanele fizice autorizate 
potrivit legii să desfăsoare activităţi pe bază de liberă iniţiativă si a căror venituri realizate se 
impun pe bază de norme de venit stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean , cum ar fi : 
lăcătusi , mecanici, strungari, electricieni, sudori, croitori , dulgheri , dogari , cărăusi, mici 
comercianţi , vânzători ambulanţi, geamgii, fotografi , tapiţeri , vopsitori , prestatori de alte 
servicii . 
** - prin “ liber profesionisti” se definesc: persoane fizice care realizează , în condiţiile legii , 
venituri din practicarea unei profesii libere autorizate , în mod individual sau în diverse forme 
de asociere (medici , profesori , ingineri , economisti , avocaţi , notari publici, subingineri , 
tehnicieni , contabili , asistenţi medicali , traducători, dactilografe , agenţi si consultanţi de 
asigurări ); 
*** - persoanele fizice autorizate potrivit legii să desfăsoare activităţi neprevăzute expres mai 
sus, sau care au fost autorizate pentru mai multe activităţi , precum si asociaţiile familiale care 
desfăsoară activităţile prevăzute sau neprevăzute mai sus. 
          Valoarea prevăzută la punctul „f” din anexă nu poate să depăsească, în cazul mai multor 
activităţi, valoarea însumată rezultată din activităţi individuale . 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de 
funcţionare                          (Art. 268 alin. (2) Cod fiscal) 

17 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, 
deţinute de consiliile locale 

(Art. 268 alin. (3) Cod fiscal) 

25 pentru fiecare m2 sau 
fracţiune de m2 

Taxa pentru eliberarea certificatului de producător 
(Art. 268 alin. (4) Cod fiscal) 

60 

Taxa pentru intocmirea certificatelor de atestare 
fiscala 

5 

Comercianţii a căror activitate se desfăsoară potrivit Clasific ării activit ăţilor din 
economia naţională – CAEN, aprobată prin Hot ărârea Guvernului nr. 656/1997, cu 
modificările ulterioare, în clasa 5530 – restaurante si 5540 baruri, datorează bugetului 
local al comunei, orasului sau municipiului, după caz, în a cărui raza administrativ 
teritorial ă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare, o taxă pentru 
eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăsurarea activităţii de alimentaţie 
publică, stabilită de către consiliile locale după cum urmează : 

(Art. 268 alin. (5) Cod fiscal) 
CAEN 5530 Restaurante : 
- cu suprafaţa unităţii de până la 100 m.p. : 
- cu suprafaţa unităţii de peste 100 m.p. : 
CAEN 5540 Baruri: 
- cu suprafaţa unităţii de până la 50 m.p. : 
- cu suprafaţa unităţii cuprinsă între 50 m.p. si 100 
m.p. : 
- cu suprafaţa unităţii de peste 100 m.p. : 

 
100 lei 
200 lei  
 
100 lei  
150 lei 
200 lei 

 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinta,  
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Iacoboaiea Florin  
Contrasemnat  pentru legalitate, 

Secretar, 
 Bostan Ionel 
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TAXELE PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI P UBLICITATE 

 
 
 

1.Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate 
(1) Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui 
contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute 
în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de 
informare în masă scrise şi audiovizuale. 
 (11) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul 
prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării 
activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea 
realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi Internet.  
(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi 
publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana 
prestează serviciile de reclamă şi publicitate. 
 (3) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei 
respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate. 
 (4) Cota taxei se stabileşte de consiliul local  Bodesti la 3%. 
 (5) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a 
fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. 
 (6) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 
10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi 
publicitate.  
2 Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate 
(1) Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi 

publicitate, cu excepţia celei care intră sub incidenţa art. 270 Cod Fiscal, datorează plata taxei 
anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al comunei, în raza căreia/căruia este 
amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă.  

(2) Valoarea taxei pentru afisaj se calculeaza anual, prin imultirea numarului de metri patrati sau 
a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului cu suma respectiva: 

- 28 lei –pentru afisaj la locul desfasurarii activitatii economice  
- 20 lei –in alte locuri 
(3)Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul 
de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi 
publicitate. 
(4)Taxa pentru afisaj se plateste anual, anticipat sau semestrial, in doua rate egale, pana la datele 
de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, 
datorată bugetului local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei 
inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 
(5) Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj sunt obligate sa depuna o declaratie anuala la 
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale. 
 
 
 

Preşedinte de şedinta, 
Iacoboaiea Florin 

 
 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 
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IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
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I. 1. Pentru manifestarile artistice si competitiile sportive, impozitul pe spectacole se stabileste 
asupra incasarilor din vanzarea biletelor si a abonamentelor de intrare, prin aplicarea 
urmatoarelor cote: 
- 2% pentru manifestarile artistice de teatru, de opera, de operetta, de filarmonica, 
cinematografice, musicale; 
- 5% pentru manifestarile artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri 
sau alte asemenea manifestari artistice ori distractive care au caracter ocazional; 
2. Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele platite 
de organizatorul spectacolului in scopuri caritabile, conform contractului scris intrat in vigoare 
inaintea vanzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor. 
3. Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole au obligatia de : 
- a inregistra biletele de intrare si /sau abonamentele la compartimentul de specialitate al 
autoritatii administratiei publice locale care isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc 
spectacolul; 
- a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sa aiba loc spectacolulu, precum 
si in orice alt loc in care se vand biletele de intrare si/sau abonamente; 
- a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu incasa sume care depasesc 
tarifele precizate pe biletele de intrare si /sau abonamente; 
- a emite un billet de intrare si /sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori; 
- a asigura , la cererea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, 
documentele justificative privind calculul si plata impozitului pe spectacole; 
- a se conforma oricaror alte cerinte privind tiparirea , inregistrarea , avizarea, evidenta si 
inventarul bilelelor de intrare si a abonamentelor care sunt precizate in Normele elaborate in 
comun de Ministerul Finantelor Publice si ministerul Administratiei si Internelor , contrasemnate 
de Ministerul Culturii si Clutelor si Agentia Nationala pentru Sport 
II. 1. Pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca, impozitul pe spectacole 
se stabileste in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul, pe zi de functionare, 
dupa cum urmeaza: 
a) in cazul videotecilor, se va percepe o taxa de 2 lei /m2/zi 
b) in cazul discotecilor, se va percepe o taxa de 3 lei /m2/zi 
2. Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor mentionate la alin. (1) se 
aplica coeficienti de corectie, precizat în tabelul următor: 

 Rangul localităţii Coeficient de corecţie 
IV 1,10 
V 1,00 

3. Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole au obligatia de a depune o declaratie la 
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, privind spectacolele 
programate pe durata unei luni calendaristice . 
Declaratia se depune pana la data de 15, inclusiv, a lunii precedente. 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinta, 
Iacoboaiea Florin 

 
 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 
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 ANEXA NR. 8 

la Hotararea nr. 1 din 29.01.2013 
 
TAXA HOTELIER Ă 

 
 1. Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de 
unităţile de cazare. 
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2. Consiliul local instituie o taxã hotelierã în cotã de 1% din valoarea totalã a cazãrii/tariful de 
cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se încaseazã de persoanele juridice prin 
intermediul cãrora se realizeazã cazarea, odatã cu luarea în evidenþã a persoanelor cazate 
3. Taxa hotelieră nu se aplică pentru: 
a) persoanele fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv; 
b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat si persoanele încadrate în gradul I de 
invaliditate; 
c) pensionarii sau studenţii; 
d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar; 
e) veteranii de război; 
f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit; 
g) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 
modificările si completările ulterioare; 
h) soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. b)-g), care este cazat/cazată 
împreună cu o persoană menţionată la lit. b)-g). 
4.  Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa 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. 
5. Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate 
al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei 
hoteliere, inclusiv. 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinta, 
Iacoboaiea Florin 

 
 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 
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TAXE LOCALE PENTRU ACTIVITATEA  DE STARE CIVILA 
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1.Pentru oficierea casatoriilor 10 lei 
2.Pentru oficiere preferentiala a casatoriei 15 lei 
3. Inregistrarea, la cerere , in actele de stare civila a desfacerii casatoriei 2 lei 
4. Inregistrarea,la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului 15 lei  

 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinta, 
Iacoboaiea Florin 

 
 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 
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TAXE PENTRU UTILZAREA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLICE  SI MODUL DE 

CALCUL AL ACESTEIA 
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A. Taxa se aplica pentru ocuparea locurilor 
publice in vederea desfăsurării unei 
activităţi comerciale , cultural-sportive, 
distracţii, circuri , manifestări, etc.: 

Taxa se 
stabileste in 

lei/mp/zi 

Modul de calcul 
Termen 
de plata 

1. Tonete pentru vânzare de produse (cu 
excepţia florilor) 

3 0,0125 lei x 24 ore x 
10 m.p. = 3,00 lei 

Anticipat 
utilizarii 

temporara 
a 

locurilor 
publice 

2. Stative specifice produselor comercializate 
în unitate  

3 0,0125 lei x 24 ore x 
10 m.p. = 3,00 lei 

3. Comercializare în exclusivitate de cărţi, 
reviste, ziare  

1 0,00416 lei x 24 ore 
x 10 m.p. = 1,00 lei 

4. Vânzare diferite produse în chioscuri (cu 
excepţia florilor)  

1 0,00416 lei x 24 ore 
x 10 m.p. = 1,00 lei 

5. Ocupare loc public pentru amplasare 
mijloace de publicitate  

1 0,00416 lei x 24 ore 
x 10 m.p. = 1,00 lei 

6. Prestări servicii diferite 
1 0,00416 lei x 24 ore 

x 10 m.p. = 1,00 lei 
7. Alte activităţi : cultural – sportive , distracţii 
populare, circuri, menajerii si alte asemenea 

1 0,00416 lei x 24 ore 
x 10 m.p. = 1,00 lei 

8. Amplasare masini de îngheţată , lăzi 
frigorifice, dozatoare, dulapuri frigorifice 

1 0,00416 lei x 24 ore 
x 10 m.p. = 1,00 lei 

9. Acţiuni promoţionale , prezentare produse, 
amplasare podium 

3 0,0125 lei x 24 ore x 
10 m.p. = 3,00 lei 

10. Ocupare loc public pentru depozitare de 
diverse materiale 

1 0,00416 lei x 24 ore 
x 10 m.p. = 1,00 lei 

11. Ocupare loc public pentru confecţionare de 
produse  

1 0,00416 lei x 24 ore 
x 10 m.p. = 1,00 lei 

12. Comercializare flori si ocuparea 
domeniului public pentru diverse ocazii 
(vânzare de mărţisoare, felicitări de 
sărbătoare, pepeni, castane, etc.) : 
- cu contract 
- fără contract 

 
 
 
 
2 

 
 
 
0.008 lei x 24 ore x 
10 m.p. = 2,00 lei 

4 0,016 x 24 ore x 10 
m.p. = 4,00 lei 

13. Vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 
monumentelor, etc.–lei/pers. 

1 taxa  de 1 leu se 
achitã la accesul în 
incinta acestora, pe 
bazã de bilete de 

intrare sau 
abonamente, dupã 

caz 

 

B. Pentru ocuparea domeniului public cu 
garaje sau alte construcţii similare , 
autorizate si neautorizate:  

Taxa se 
stabileste la 1 
leu/construcţie

/săptămână 

- Plata se 
face 
anticipat 
utilizarii 
temporara 
a  
locurilor 
publice 
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Preşedinte de şedinta, 
Iacoboaiea Florin 

 
 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 
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la Hotararea nr. 1 din 29.01.2013 
 

C. Pentru ocuparea domeniului public de 
către mijloace auto in funcţie de masa 
maxima autorizata: 

Taxa se 
stabileste in 
lei/buc./zi 

Modul de calcul Termen 
de plata 

1. Microbuze pentru transport persoane 1 0,00416 lei x 24 ore 
x 10 m.p. = 1,00 lei 

Anticipat 
utilizarii 
temporara 
a 
locurilor 
publice 

2. Mijloace pentru transport marfă ,având 
sarcina de transport maximă autorizată de : 

 
 
1 

0,00416 lei x 24 ore 
x 10 m.p. = 1,00 lei 

- până la 1tone, inclusiv 
- între 1 – 2 tone, inclusiv 
 
- peste 2 tone, dar sub 3.5 tone 
 
- Autobuze, autocamioane, autospeciale, 
tractoare si remorci având sarcina maximă de 
transport autorizată de peste 3,5 
tone. 

2 0,00416 lei x 24 ore 
x 20 m.p. = 2,00 lei 

2 0,00416 lei x 24 ore 
x 20 m.p. = 2,00 lei 

 
 
2 

0,00416 lei x 24 ore 
x 20 m.p. = 2,00 lei 

3. Remorci tractoate de mijloace auto 1 0,00416 lei x 24 ore 
x 10 m.p. = 1,00 lei 
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I: LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificarile si 
completarile ulterioare 

ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

Extras din norma juridică - 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 lit. j) 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 certificatelor de înregistrare fiscală   
 

Punct abrogat prin 
art. 1, pct. 144 din 
Legea nr. 174/2004 
pentru aprobarea 

Ordonanţei 
Guvernului nr. 
92/2003 privind 

Codul de procedură 
fiscală  

6 Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale si a altor 
certificate medicale folosite în justiţie  2 

7 Eliberarea, la cerere a certificatelor de cazier judiciar  2 
8 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui 
şi a sexului 15 

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

de stare civilă întocmite de autorităţile străine 2 
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11 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare 
civilă 2 

12 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 si înscrierea menţiunilor 

în acestea, precum si pentru eliberarea permiselor de vânătoare si de 
pescuit 

1 

Acte de identitate:  X 
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţeni 
români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate 
pentru cetăţenii străini si pentru persoanele fără cetăţenie, precum si 
înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a 
resedinţei cetăţenilor români. 

5 

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a 
resedinţei 

Abrogat prin 
O.U.G. 70/2009 

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

6 

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

Abrogat prin 
O.U.G. 70/2009 

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

Abrogat prin 
O.U.G. 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 scoală de 
conducători de autovehicule:  

X 

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

6 

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

Abrogat prin 
O.U.G. 70/2009 

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

Abrogat prin 
O.U.G. 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, 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 
O.U.G. 70/2009 

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

Abrogat prin 
O.U.G. 70/2009 
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2 

Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul 
de conducere, pentru categoriile cuprinse in permisul anulat, precum 
si a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru 
obţinerea aceleasi categorii a permisuluid e conducere, precum si 
pentru persoanele care nu au absolvit o scoală 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 conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat 

Abrogat prin 
 O.U.G. 70/2009 

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

Abrogat prin 
O.U.G. 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: 

X 

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

60 

b) autovehicule si remorci cu masă totală maximă autorizată cuprinsă 
între 750 kg si 3500 kg, inclusiv  

Abrogat prin 
O.U.G. 70/2009 

c) autovehicule si remorci cu masă totală maximă autorizată mai 
mare de 3500 kg  

145 

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

9 

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

414 

CAPITOLUL IV^1 
Taxă pentru furnizare date 

1 

Înregistrarea cetăţenilor persoanelor fizice si juridice privind 
furnizarea unor date din Registrul national de evidenţă a persoanelor, 
precum si din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de 
conducere si certificatelor de înmatriculare si din 
registrele judeţene si al municipiului Bucuresti de evidenţă a 
permiselor de coducere si 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 si 
completările ulterioare  

1 

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 
dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991,republicată, cu 
modificările si completările ulterioare, cu excepţia celor pentru 
terenurile agricole si forestiere1 

15 
 

1 Potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri 
pentru eliberarea si înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si 
forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 
2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, înscopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate, 
eliberarea si înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere se fac 
gratuit. 
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II. LEGEA NR.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările 

ulterioare 
Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecãtoreşti, precum şi cererile adresate 
Ministerului Justi ţiei şi Parchetului de pe lângã Curtea Supremã de Justiţie sunt supuse 
taxelor judiciare de timbru, prevãzute în Legea nr. 146/1997 cu modificarile si 
completarile ulterioare, şi se taxeazã în mod diferenţiat dupã cum obiectul acestora este 
sau nu evaluabil în bani, cu excepţiile prevãzute de lege. 

 
 
 
 

Preşedinte de şedinta, 
Iacoboaiea Florin 

 
 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 
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 ANEXA NR. 12 
la Hotararea nr. 1 din 29.01.2013 

 
AMENZI SI CONTRAVENTII 
pentru persoanele fizice si juridice 

A. Contraventii  
Constituie contraventii: 
 Conform Alin. (2) ale art. 2941 Cod fiscal  
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 

alin. (6) şi (7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290; 
 b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 254 alin. (5) şi (6), art. 259 alin. (6) şi 

(7), art. 264 alin. (4), art. 267 alin. (14) lit. b), art. 277 alin. (2), art. 281 alin. (2) şi art. 290. 
 c) nerespectarea prevederilor art. 254 alin. (7), ale art. 259 alin. (61) şi ale art. 264 alin. (5), 

referitoare la înstrăinarea, înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, precum şi la comunicarea actelor 
translative ale dreptului de proprietate; 

 d) refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor prevăzute la art. 2951, precum şi 
depăşirea termenului de 15 zile lucrătoare de la data solicitării acestora. 

 (literele c) şi d) introduse prin art. I pct. 260 din Legea nr. 343/2006   
(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar 

cele de la lit. b) - d) cu amendă de la 279 lei la 696 de lei. (valorile amenzilor actualizate prin anexa la H.G. nr. 
44/2004, astfel cum a fost modificată prin H.G. nr. 1309/2012 - publicată la 28 decembrie 2012, în vigoare de la 1 ianuarie 

2013)  
(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 1578 lei. (valorile amenzilor actualizate prin anexa la H.G. nr. 44/2004, astfel cum a fost 
modificată prin H.G. nr. 1309/2012 - publicată la 28 decembrie 2012, în vigoare de la 1 ianuarie 2013)  

 (5) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane 
împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale. 

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

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice 

Art. 294 
alin. (6) 

Cod fiscal 
 

- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 280 lei 
la 1116 lei, iar cele de la lit. b) - d) cu amendă de la 1116 lei la 2784 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 1300 lei la 6312 lei. 

 
B. Sanctiuni 
 Conform Art. 294. Cod fiscal  
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională 

sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 
Conform Art. 2941. Cod fiscal  
 - Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen 
de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, 
a jumătate din minimul amenzii.  
 
 
 

Preşedinte de şedinta, 
Iacoboaiea Florin 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 
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ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

BODESTI 
 
 ANEXA NR. 13 

la Hotararea nr. 1 din 29.01.2013 
 

 
FACILITATI SI SCUTIRI 

 
1.Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren si mijloacelor de 
transport datorate pentru intregul an de catre persoanele fizice pana la data de 31 martie 2013 se 
acorda o bonificatie de 10%. 
2. Sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri si impozitului pe teren aferent cladirii de la 
domiciliu in conformitate cu prevederile art. 284 Cod fiscal, modificat prin Legea 343/2006 
precum si a taxelor locale, urmatoarele categorii de persoane: 
- veteranii de razboi, pentru locuinta situata la adresa de domiciliu, respective pentru terenul 
aferent cladirii utilizate ca domiciliu. Scutirea fiscala se aplica integral pentru proprietatile 
detinute in comun de soti, incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune 
documentele justificative in vederea scutiriii; 
- persoanele fizice prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata 
cu incepere de la 6 martie 194, precum sii celor deportate in strainatate ori 
constituite in prizonieri , pentru locuinta situata la adresa de domiciliu, respectiv pentru terenul 
aferent cladirii utilizate ca domiciliu. Scutirea fiscala se aplica integral pentru proprietatile 
detinute in comun de soti, incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in 
care persoana depune documentele justificative in vederea scutiriii; 
- persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea 
recunostintei fata de eroii –martiri si luptatorii care au contribuit la Victoria 
Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, pentru locuinta de domiciliu si pentru 
terenul aferent acesteia.. Scutirea fiscala se aplica integral pentru proprietatile detinute in comun 
de soti, incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana depune documentele 
justificative in vederea scutiriii; 
- vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit; 
- persoanele cu handicap grav sau accentuat incadrate in gradul I de invaliditate. 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinta, 
Iacoboaiea Florin 

 
 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 
 


