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ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

BODESTI 

 

PROIECT  nr.  57  din 24.11.2015 

 

 
AVIZAT 

SECRETAR, 
 Bostan Ionel 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, 

pentru anul 2017 

Având în vedere temeiurile legale, respectiv prevederile: 

a) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din Constituţia României, 

republicată; 

b) articolul 4 şi articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare; 

d) art. 20 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

e) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 şi art. 761 

alin. (2) şi (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

g) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, cu completările ulterioare; 

h) Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

i) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

j) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

k) Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările şi completările ulterioare; 

l) art. 19 şi art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

m) art. 5 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

n) art. 6 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

o) art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

39/2002; 

p) art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi 

rurale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 515/2002; 

q) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin 

Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice, ministrului finanţelor publice şi preşedintelui institutul Naţional de Statistică nr. 

734/480/1003/3727/2015; 

r) Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxe 

speciale, modul de organizare şi de funcţionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun 

taxele special respective; 

s) Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 19 din 23.04.2015; 
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t) Hotărârii Consiliului Local nr. 39 din 21.12.2006  privind stabilirea zonelor la nivelul Comunei 

Bodesti; 

Ţinând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare 

a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, 

coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu 

modificările şi completările ulterioare, referitoare la componenţa unităţilor administrativ-teritoriale, 

ierarhizarea localităţilor la nivelul Comunei Bodesti este următoarea: 

e) rangul IV - sate reşedinţă de comună;  

f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor. 

 Luând act de: 

a) raportul  Secretarului comunei Bodești  si Biroului contabilitate impozite si taxe locale ale 

Primariei comunei Bodesti, înregistrat sub nr. 6151 din 24.11.2016; 

b) raportul Comisiei de specialitate pentru agricultura ,activitati economico-financiare si protectia 

mediului, 

Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să 

instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanţarea 

activităţilor stabilite în competenţa acestor autorităţi, precum si asigurarea necesităţii de creştere a 

veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2017 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice 

locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte, 

Realizând publicarea anunţului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2017 în contextul prevederilor 

art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, înregistrat 

cu nr. 6232 din 18.11.2015 care a făcut obiectul: afişării la Primărie, în spaţiul accesibil publicului; 

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Local al Comunei Bodesti, întrunit în şedinţa extraordinară din data de _____________, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

Art.1. - Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2017 conform Legii nr. 227 / 2015 privind 

Codul fiscal, după cum urmează: 

a. Anexa 1.1. 

 impozit pe clădirile rezidenţiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, cota prevăzută la 

art. 457 alin. (1) se Stabileşte la 0,08% din valoarea impozabila a clădirii; 

 impozit pe clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, cota prevăzută la 

art. 458 alin. (1) se Stabileşte la 0,5% din valoarea impozabila a clădirii; 

 prin excepţie, impozitul pe clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, 

cota prevăzută la art. 458 alin. (1) se Stabileşte la 1,3% din valoarea impozabila a clădirii 

dacă: 

- valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat este 

mai mica decât valoarea de impozitare stabilita conform art.457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal; 

- valoarea finală a lucrărilor de construcţii. în cazul clădirilor noi este mai mica decât 

valoarea de impozitare stabilita conform art.457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal; 

- valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate este 

mai mica decât valoarea de impozitare stabilita conform art.457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal; 

- impozit pe clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice utilizate pentru 

activitati din domeniul agricol, cota prevăzută la art. 458 alin. (3) se stabileşte la 0,4% din valoarea 

impozabila a clădirii. 

b. Anexa 1.2 

impozitul pe clădirile rezidenţiale aflate in proprietatea persoanelor juridice cota prevăzută la art. 460 

alin. (1) se stabileşte la 0,2 % din valoarea impozabila a clădirii; 

- impozitul pe clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice, cota prevăzută la 

art. 460 alin. (2) se stabileşte la 1,3 % din valoarea impozabila a clădirii; impozit pe clădirile nerezidentiale 

aflate in proprietatea persoanelor juridice utilizate pentru activitati din domeniul agricol, cota prevăzută la 

art. 460 alin. (3) se Stabileşte la 0,4% din valoarea impozabila a clădirii; 

- impozitul pe clădirile nereevaluate proprietatea persoanelor juridice, cota prevăzută la art. 460 

alin. 8 se stabileşte la 5% din valoarea impozabila a clădirii care nu a fost reevaluata în ultimii 3 ani anteriori 

anului fiscal de referinţă. 
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c. Anexa II 

- impozit pe terenurile amplasate în intravilan - terenul cu construcţii; 

- impozitul/taxă pe terenurile amplasate în intravilan - orice altă categorie de folosinţă decât cea 

de terenuri cu construcţii. 

- impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan. 

d. Anexa III 

- impozitul pe mijloacele de transport 

impozitul pe autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone. 

- remorcă, semiremorci sau rulote mijloace de transport pe apă 

e. Anexa IV 

- Taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

f. Anexa V 

- Taxă pentru servicii de reclamă şi publicitate, cota prevăzută la art. 477 alin. (5) se stabileşte la 

3 % din valoarea contractului de publicitate. 

g. Anexa VI 

Impozitul pe spectacole 

h. Anexa VII 

- Alte taxe locale 

-        Taxă zilnică sau lunară pentru ocuparea temporară a locurilor publice altele decât cele din pieţe, 

târguri, oboare precum şi suprafeţele din faţa magazinelor sau atelierelor de prestări servicii. 

- Taxă pentru deţinerea în proprietate sau în folosinţă a unor utilije autorizate să funcţioneze în 

scopul obţinerii de venit. 

-       Taxă pentru schimbarea destinaţiei unor spaţii 

- Taxă intrare şi vizitare obiective istorice 

- Taxă pentru vehicule lenteTaxă pentru folosirea temporară a terenurilor şi spaţiilor temporar 

disponibile aparţinând domeniului public în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ, 

preuniversitar de stat din municipiul Bodesti. 

-       Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativa Taxa pentru depozitarea 

pământului rezultat din săpături, in Rampa Remetea 

i. Anexa VIII 

Taxele extrajudiciare de timbru conform Legii 117/1999 cu modificările ulterioare 

j. Anexa IX 

Sancţiuni 

k. Anexa X 

- Taxe speciale 

Art.2. Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor pe clădiri, teren şi auto datorate pe întregul an de către 

persoanele fizice, se acordă bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) , art. 472 alin. (2) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează: 

a) în cazul impozitului pe clădiri, de 10 % 

b) în cazul impozitului pe teren, de 10 % 

c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport, de 10 % 

Art.3. (1) Majorarea anuală prevăzută la art. 489 alin (1) si (2) din Legea nr. 227/2015 se stabileşte 

după cum urmează: 

a) în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidentiale (cladire care nu are scop de locuinta) aflate în 

proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, cota adiţionala este de 31 % din cota de impozit propusă; 

b) în cazul impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale (Cladirea rezidentiala este constructia alcatuita 

din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care 

satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii) aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 

juridice, cota adiţionala este de 50 % din cota de impozit propusă; 

c) în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 

persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, cota adiţionala este de 50 % din cota de 

impozit propusă; 

d) în cazul impozitului/taxei pe clădirile nereevaluate aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 

juridice, cota adiţionala este de 50 % din cota de impozit propusă; 
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e) în cazul impozitului/taxei pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la 

altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m2, 

aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, cota adiţionala este de 20% din nivelul stabilit; 

f) in cazul impozitului/taxei pe terenurile amplasate în extravilan aflate în proprietatea sau deţinute 

de persoanele juridice, cota adiţionala este de 20% din nivelul stabilit; 

g) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport aflate în proprietatea persoanelor juridice, cota 

adiţionala este de 20 % din nivelul stabilit; 
h) în cazul taxelor pentru eliberarea: 
h. l. autorizaţiei de construire, cota adiţionala este de 20 % din cota taxei propusă pentru persoane 

juridice; 

h.2. autorizaţiei de desfiinţare, cota adiţionala este de 20 % din cota taxei propusă pentru persoane 

juridice; 

(2) în cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, datorate de către persoanele juridice, 

cota adiţionala este de 20% din nivelul stabilit si este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexele la 

prezenta hotărâre. 

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 500 %, 

incepand cu al treilea an. 

Impozitul pe teren se majoreaza cu 500 % pentru terenurile neîngrijite, situate in intravilan. 

Criteriile de încadrare in categoria terenurilor neîngrijite sau a terenurilor agricole nelucrate se adopta 

prin hotarare a consiliului local. 

Art.4. Pentru determinarea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei pentru eliberarea 

autorizaţiei de construire, în cazul persoanelor fizice si juridice, pentru anul 2017, se respecta delimitarea 

zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bodesti nr. 39 din 21.12.2006. 

Art.5.   Scutirile  de la impozite si taxe locale pentru anul 2017  sunt cele prevăzute de art. 456, art. 

464, art. 469, art. 476, art. 479  si art. 482 din Codul Fiscal  precum si cele precizate contextul prezentei 

hotărâri. 

Art.6. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea taxelor speciale din Anexa X, conform art. 484 din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 

Art.7. Anexele I - XI fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8. (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Neamt în vederea exercitării 

controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului Comunei Bodesti. 

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice 

locale si publicare pe siteul comunei Bodesti. 
 

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMAR, 

 BARNA MARINEL 
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JUDEŢUL NEAMT 

COMUNA  BODEȘTI 

Anexa la PROIECTUL DE 

HOTĂRÂRE nr. din 2017 

 

 

T A B L O U L  

cuprinzând valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate 

acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2017 

 

I. In temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, al art. 495 lit.f şi al art.491 

alin.(l) din LEGEA nr. 227 / 2015 privind CODUL FISCAL Titlul IX - impozite şi taxe locale. 

 
 

Anexa 1.1 
Impozit/taxa ne clădire persoane fizice 

 

VALORILE IMPOZABILE 

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice  

Art. 457 alin. (2) 

 

Felul clădirilor şi al altor construcţii impozabile 

NIVELURI APROBATE 
PENTRU ANUL 2017 

Valorile impozabile pe mp. de 
suprafaţă construită desfăşurată la 
clădiri în cazul persoanelor fizice 

 - lei/m2 - 
Cu instalaţii 

de apă, 
canalizare, 
electrice, 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără 
instalaţii de apă, 

canalizare, 
electrice, încălzire 

0 1 4 5 

A 
Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din 

cărămidă arsă, sau din orice alte materiale rezultate în urma 

unui tratament termic şi / sau chimic. 

1000 600 

B 
Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din 

cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic şi / sau chimic 

300 200 

c 
Clădire anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori 

din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma 

unui tratament termic şi / sau chimic 

200 175 

D 
Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, 

din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

125 75 

E 
In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi 

amplasate la subsol, demisol şi /sau la mansardă, utilizate ca 

locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

75 % din 
suma care s-ar 
aplica clădirii 

75 % din 
suma care s-ar 
aplica clădirii 

F 

în cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi 

amplasate la subsol.la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în 

alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de 

clădiri prevăzute la lit. A-D 

50 % din 
suma care s-ar 
aplica clădirii 

50 % din 
suma care s-ar 
aplica clădirii 

 

 

Pentru determinarea valorilor impozabile, pentru Comuna Bodesti pe zone conform H.C.L. nr. 39/2006 
la nivelurile menţionate în prezenta anexă se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie pozitivă: 
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Zona în cadrul 
localităţii 

Rangul localităţii 

IV V 

A 1,10 1,05 

B 1,05 1,00 

C 1,00 0,95 
 
 

În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădirile rezidenţiale se calculează prin aplicarea 
cotei de impozitare de 0.08% la valoarea impozabilă a clădirii. Valoarea impozabilă (lei) se determină prin 
înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a clădirii (mp) cu valoarea impozabilă corespunzătoare (lei/mp) 
titlului IX din Legea 227/2015. Valoarea impozabilă se ajustează funcţie de rangul localităţii şi zona în care 
este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate cu coeficienţii de corecţie următori: 1,10 rangul 
IV, 1,05 rangul V pentru zona A; 1,05 rangul IV, 1,00 rangul V, pentru zona B,  si 1,00 rangul IV, 0,95 rangul 
V pentru zona C. Suprafaţa construită desfăşurată se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor 
tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând 
suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţei scărilor şi teraselor neacoperite.  

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci 
suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un 
coeficient de transformare de 1,4. 

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării, cu 50 % pentru clădirea care 
are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă, cu 30 % pentru clădirea 
care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă 
şi cu 10% pentru 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 la care au fost executate lucrări de renovare majora, din punct de vedere fiscal, anul 
terminării se actualizeaza, astfel ca acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuata recepţia la 
terminarea lucrărilor. 

Impozitul calculat prin înmulţirea valorii impozabile cu 0,08% se stabileşte la nivel de 
leu fără subdiviziuni conform legii. 

Pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea cotei de 0,5% asupra valorii care poate fi: 

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

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

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

 
Prin excepţie, pentru clădirile nerezidentiaie aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 

clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,3% asupra valorii de impozitare daca: 
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat este mai mica 
decât valoarea de impozitare stabilita conform art.457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal; 
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi este mai mica decât valoarea de 
impozitare stabilita conform art.457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal; 
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate este mai 

mica decât valoarea de impozitare stabilita conform art.457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal; 
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din 

domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile 
a clădirii. 

 
În cazul în care valoarea clădirii nerezidențială nu poate fi calculată conform prevederilor de mai sus, 

impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 
din Legea nr. 227/2015. 

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează 
prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu impozitul 
determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458 din L 227/2015. 

Orice persoană care dobândeşte, construieşte, înstrăinează, extinde, îmbunătăţeşte, 
demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă, are obligaţia de a depune o 
declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al administraţiei publice locale în termen de 30 de 
zile de la momentul în care s-a produs acestea si datoreaza impozit pe clădiri determinat in noile condiţii 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 
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Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaraţiilor fiscale, constituie contravenţii 
se şi sancţionează cu amendă conform legii. 

Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 
30 septembrie, inclusiv. 

Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de 
valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabilii 
persoane fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 

Impozitul anual pe clădiri, de până la 50 de lei inclusiv se plăteşte integral până la primul 
termen de plată. 

In cazul in care contribuabilul deţine in proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza Comunei 
Bodesti, prevederile privind bonificaţia si plata pana in 50 de lei se refera la impozitul pe clădiri cumulat. 

Pentru plata cu întârziere se calculează majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare. 

 

Impozitul pe clădiri persoane juridice 

 
Tipul clădirii NIVELURI APROBATE PENTRU 

ANUL 2017 

a. clădiri nerezidentiale reevaluate în ultimii 3 ani 
anteriori anului fiscal de referinţă . 1,3 % 

b. clădiri rezidenţiale reevaluate în ultimii 3 ani 
anteriori anului fiscal de referinţă 

0,2 % 

c. clădiri nereevaluate proprietatea persoanelor 
juridice înregistrate in contabilitatea proprietarului 

5 % 

 
Impozitul/taxa pe clădirile nerezidentiale se calculeză prin aplicarea cotei de impozitare 

de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii înregistrata in contabilitatea proprietarului, la 
care se adauga cota adiţionala prevăzută la art 3 alin 1 lit. a din prezenta hotarare a 
consiliului local al Comunei Bodesti. Impozitul/taxa astfel calculata se stabileşte la nivel de 
leu fără subdiviziuni conform legii. 

Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa 
pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,2% la care se adauga cota adiţionala prevăzută la art 3 alin 
1 lit.b asupra valorii impozabile a clădirii înregistrata in contabilitatea proprietarului. 

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate 
pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% 
la care se adauga cota adiţionala prevăzută la art 3 alin 1 lit.c asupra valorii impozabile a clădirii înregistrata 
in contabilitatea proprietarului. 

Pentru clădirile nereevaluate proprietatea persoanelor juridice înregistrate in contabilitatea 
proprietarului impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 5% la care se adauga cota 
adiţionala prevăzută la art. 3 alin 1 lit. d asupra valorii impozabile a clădirii înregistrata in contabilitatea 
proprietarului. 

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină 
prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul calculat pentru 
suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. 

La determinarea valorii impozabile a cladirii, care este valoarea înscrisa in contabilitatea proprietarului 
clădirii la 31 decembrie a anului anterior anului de referinţa, se are in vedere însumarea valorilor tuturor 
elementelor si instalaţiilor funcţionale ale acesteia. 

Structura de rezistenta a clădirii este formata din: 
a) Infrastructura, care cuprinde fundaţiile, pereţii de la subsol si planseul peste subsol; 
b) Suprastructura, care cuprinde pereţii portanţi, planseele, scările, stâlpii, grinzile si şarpanta. 
Celelalte parti componente ale construcţiei, care asigura funcţionalitatea acesteia, sunt: 
c) Terasa, invelitoarea, pereţii portanţi, curţile de lumina si alte elemente ale clădirii propriu-zise; 
d) Instalaţiile interioare de apa si canalizare; 
e) Instalaţiile interioare de încălzire, inclusiv centrala termica daca este situata in interiorul clădirii; 
f) Instalaţiile interioare de gaze; 
g) Instalaţiile interioare de ventilaţie si condiţionare a aerului in scopuri igienice Ia clădiri pentru 

locuinţe, social-culturale si administrative, blocuri alimentare, bai si spălătorii, ateliere, inclusiv utilaje care 
deservesc aceste instalaţii, precum si cablurile electrice aferente;Aparatele individuale de climatizare nu fac 
parte din categoria elementelor si instalaţiilor funcţionale ala clădirii; 

h) Instalaţiile interioare de curenţi slabi:telefon, radio, reţea structura voce- date, sistem integrat de 
securitate, sistem pentru managementul echipamentelor tehnologice si funcţionale etc. Echipamentul tehnic 
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si aparatajul centralelor telefonice si al celorlante sisteme nu intra in componenta clădirilor, chiar daca sunt 
situate in interiorul acestora; 

i) Ascensoarele pentru persoane, pentru hrana si pentru transport material; 
j) Alte instalaţii interioare care asigura funcţionalitatea clădirii: instalaţii incendiu, sistem sonorizare 

ambientala, sistem control acces cartela, piscina cu instalaţiile aferente; 
Instalaţiile de apa, canalizare si încălzire se includ in componenta clădirii de la căminele de racord pe 

reţelele exterioare; in lipsa acestora se includ in componenta clădirii 3 m de conducta, masurati de la 
exteriorul clădirii. 

Instalaţiile de gaze se includ in componenta clădirii de la contor. 

Instalaţiile electrice se includ in componenta clădirii de la firida da branşament. 
Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 

septembrie inclusiv. Neplata în termen atrage după sine majorări de întârziere calculate conform 
legislaţiei în vigoare. 

Orice persoană care dobândeşte, construieşte, demolează, distruge, modifică sau înstrăinează o 
clădire are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale în a cărei rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la 
data dobândirii, înstrăinării sau construirii si datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. Depunerea peste termenul de 30 de zile sau 
nedepunerea declaraţiilor fiscale, constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă conform legii. 

In cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia 
se aplică următoarele reguli: 

a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 
care a fost încheiat contractul; 

b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu 
data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente 
similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing; 

c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui 
rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau 
a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea 
bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor 
documente. 

Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor adminsitrativ - teritoriale, 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, altele decât cele 
de drept public, cât şi pentru eventualele îmbunătăţiri ale acestora, se stabileşte taxa pe clădiri, care 
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinţă, 
după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 

Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de 
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. în cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un 
an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, 
închiriere, administrare ori folosinţă. 

Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a 
cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră 
în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care 
anexează o copie a acestui contract. 

Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de 
valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 

Impozitul anual pe clădiri datorat aceluiaşi buget local de către contribuabilii persoane juridice, de 
până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care 
contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleeaşi unităţi administrativ 
teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 

Pentru plata cu întârziere se calculează majorări de întârziere conform legislaţiei în vigoare. 
 
Se acordă scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru: 
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, 

muzee ori case memoriale, cu excepţia spatiilor unde se desfasoara activitate economica; 
b) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public. 

c) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de 
interes public. 
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d) clădirile restituite potrivit art. 1 alin, (5~) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 83/1999 privind 
restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public. 

e) clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 
3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004. cu modificările şi completările ulterioare.
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Anexa II 
Impozitul şi taxa pe teren 

 
-lei/ha- 

Impozitul /taxa pe terenurile amplasate în intravilan 
- terenuri cu construcţii si terenul înregistrat in registrul agricol la alta categorie de 

folosinţa decât cea de terenuri cu construcţii in suprafaţa de pana la 400 mp, inclusiv- 
 Art.463 

 
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă 

terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât 
cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m\ inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte 
prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul 
tabel: 

-lei/ha- 
 
Zona în cadrul 

localităţii 
NIVELURI APROBATE PENTRU ANUL 

2017 
Persoane fizice Persoane juridice 

 Rangul IV Rangul V Rangul IV Rangul V 

A 900 800 1000 900 

B 800 600 900 700 

C 600 400 700 600 

 

Impozitul/taxă pe terenurile amplasate in intravilan 

-orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii- 

Art. 465 alin. (4) 

 
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă 

decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m2, impozitul/taxa pe teren se 
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in 
tabelul de mai jos, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului 
localităţii, respectiv 4 si 5. Impozit/taxa astfel calculate se majorareza cu procentul aprobat de consiliul 
local la art 3 alin 1 lit. b din prezenta hotarare. Nivelurile corespunzătoare sunt prezentate in tabelele de 
mai jos atat pentru persoanele fizice cat si juridice. 

 

Nr. 

crt. 

                                         
Zona 

 

Categ.defolosinţă 

NIVELURI APROBATE PENTRU ANUL 2017 

A B C 

1 Teren arabil 28 21 19 

2 Păşune 21 19 15 

3 Fâneata 21 19 15 

4 Vie 46 35 28 

5 Livada 53 46 35 

6 Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie  forestieră 

28 21 19 

7 Terenuri cu ape  15 13 8 

8 Drumuri si cai ferate X X X 

9. Neproductiv X X X 
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] 

 

 

Impozitul / taxă pe terenurile amplasate in intravilan  

înregistrate la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, datorate de contribuabili 

ce au ca activitate agricultura 

Art. 465 alin. (6) 

 

 

In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul 
agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se 
calculează conform nivelurilor aprobate pentru terenul amplasat in extravilan inmultit cu coeficientul de 
corecţie 1,10 pentru rangul IV al localitatii si 1,00 pentru rangul V al localitatii, numai dacă îndeplinesc, 
cumulativ, următoarele condiţii: 

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din 

desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 
  
 
 

Impozitul / taxa pe terenurile amplasate în extravilan 
 

Art.465 alin.(7) 

 

-lei/ha- 

                                                                   Zona 

Categ.defolosinţă 
A B C D 

Teren cu constructii 31 28 26 22 

Arabil 50 48 45 42 

Pasune 28 26 22 20 

Faneata 28 26 22 20 

Vie pe rod 55 53 50 48 

Livada pe rod 56 53 50 48 

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 16 14 12 8 

Teren cu apa , altul decat cele cu amenajari 

piscicole 

6 5 2 1 

Teren cu amenajari piscicole 34 31 28 26 

   
Impozitul/taxa pe terenurile situate în extravilan se stabileşte anual prin înmulţirea suprafeţei 

terenului exprimată în hectare cu nivelurile (sumele) corespunzătoare prevăzute de lege, pe zone de 
impozitare şi categorii de folosinţă, iar rezultatul se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător 
rangului localităţii. 

Având în vedere că terenurile amplasate în extravilan sunt situate în zona A, B, C, D, nivelul 
impozitului se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei cu tariful lei/ha şi se corectează cu coeficientul rangului 
localității. Impozit/taxa astfel calculate se majorareza cu procentul aprobat de consiliul local la art 3 alin. 1 
lit.e din prezenta hotarare pentru persoane juridice. 
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Impozitul pe teren se plăteşte anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 
septembrie inclusiv. Neplata în termen atrage după sine majorări de întârziere calculate 
conform legislaţiei în vigoare. 

Orice persoană care dobândeşte, modifică de la o categorie de folosinţă la alta sau înstrăinează un 
teren are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale în a cărei raza de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la 
data dobândirii, înstrăinării sau modificării si datorează/scade impozitul pe teren începând cu data de 1 
ianuarie a anului următor. Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaraţiilor fiscale, 
constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă conform legii. 

În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia 
se aplică următoarele reguli: 

a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 
celui în care a fost încheiat contractul; 

b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, 
impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 
terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor 
documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de 
leasing;

c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a 
cărui rază de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing 
sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea 
bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor 
documente. 

Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de 
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. în cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un 
an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, 
închiriere, administrare ori folosinţă. 

Persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a 
cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră 
în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care 
anexează o copie a acestui contract. 

Taxa pe teren se plăteşte lunar, pana in data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de 
valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţa. 

Impozitul anual pe teren datorat/datorate aceluiaşi buget local de către contribuabilii persoane 
juridice/persoane fizice, de până la 50 lei inclusiv se plăteşte integral până la primul termen de plată. 
în cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleeaşi unităţi 
adminsitrativ teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat. 

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabilii 
persoane fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10 %. 

Se acordă scutire de la plata impozitului pe teren pentru: 
a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al 

unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de 
interes public. 

b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (101 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din 
România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul 
menţine afectaţiunea de interes public, 

c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (51 din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 
83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine 
afectaţiunea de interes public, 

d) terenul aferent clădirii folosită ca domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (O din Legea nr, 341/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Anexa III 

Impozitul pe mijloacele de transport 

Art. 470 alin. (2) 

 
  

Mijloc de transport cu tracţiune 
 mecanică 

NIVELURI APROBATE PENTRU ANUL 
2017 

lei / 200 cm3 sau fracţiune din 
aceasta 

Persoane 
fizice 

Persoane 
 juridice 

Tipul de autovehicule 
1. Motociclete, triciciuri, cvadricicluri şi 

autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1.600 cmc, inclusiv 

8 9 

2. Motociclete, triciciuri şi cvadricicluri 
cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc 

9 11 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică 
între 1.601 cmc şi 2.000 cmc inclusiv 18 21 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică 
între 2001 cm' şi 2600 cm’ inclusiv 

72 86 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică 
între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv 

144 172 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică 
de peste 3001 cm3 

290 348 

7. Autobuze,autocare, microbuze 24 29 
8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică 

cu masa totală maximă autorizată de până la 
12 tone inclusiv 

30 36 

9. Tractoare înmatriculate 
18 21 

II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate 
cilindrică 

lei / 200 cm3 sau fracţiune din 
aceasta 

Persoane 
fizice 

Persoane  
juridice 

l.l.Vehicule înregistrate cu capacitate 
cilindrică < 4800 cm3. 

4 4 

1.2.Vehicule înregistrate cu 
capacitate cilindrică > 4800 cm3. 

4 5 

2.Vehicule fără capacitate cilindrică 
evidenţiată 

100 lei/an 100 lei/an 
 

 

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 

În cazul unui ataş, impozitul este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 

În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 

tone, impozitul mijloacelor de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Numărul de axe şi greutatea 
brută încărcată maximă admisă 

NIVELURI APROBATE PENTRU ANUL 
2017 

Impozitul 
(în lei/an) 

Ax(e) 
motor(oare cu sistem 

de suspensie pnematică 
sau echivalentele 

recunoscute 

Alte 
sisteme de 
suspensie 

pentru axele 
motoare 

2 axe 
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai 

mică de 13 tone 
0 

133 

2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai 
mică de 14 tone 

133 367 

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

367 517 

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

517 1.169 

5. Masa de cel puţin 18 tone 517 1.169 
3 axe 
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai 

mică de 17 tone 

133 231 

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

231 474 

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

474 615 

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

615 947 

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

947 1.472 

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

947 1.472 

7. Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472 
4 axe 
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai 

mică de 25 tone 

615 623 

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

623 973 

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

973 1.545 

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

1.545 2.291 

5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai 
mică de32 tone 

1.545 2.291 

6. Masa de cel puţin 32 tone 1.545 2.291 

 

 

 

 
 

În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 
transport de marfă cu masă totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe 
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
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Numărul de axe şi 
greutatea brută încărcată 

maximă admisă 
NIVELURI APROBATE PENTRU ANUL 2017 

Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) 
motor(oare cu sistem 

de suspensie pnematică 
sau echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

2+1 axe 
1. Masa de cel puţin 12 tone, 

dar mai mică de 14 tone 
0 0 

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

0 0 

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

0 60 

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

60 
137 

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

137 320 

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

320 414 

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

414 747 

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

747 1.310 

9. Masa de cel puţin 28 tone 747 1.310 
2+2 axe 
1. Masa de cel puţin 23 tone, 

dar mai mică de 25 tone 
128 

299 

2. Masa de cel puţin 25 tone, 
dar mai mică de 26 tone 

299 491 

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

491 721 

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

721 871 

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

871 1.429 

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

1.429 1.984 

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

1.984 3.012 

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

1.984 3.012 

9. Masa de cel puţin 38 tone 1.984 3.012 

2+3 axe 
1. Masa de cel puţin 36 tone, 

dar mai mică de 38 tone 

1.579 2.197 

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

2.197 2.986 

3. Masa de cel puţin 40 tone 2.197 2.986 
3+2 axe 
1. Masa de cel puţin 36 tone, 

dar mai mică de 38 tone 

1.395 1.937 

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

1.937 2.679 

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

2.679 3.963 

4. Masa de cel puţin 44 tone 2.679 3.963 



 

3+3 axe 
1. Masa de cel puţin 36 tone, 

dar mai mică de 38 tone 

794 960 

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

960 1.434 

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

1.434 2.283 

4. Masa de cel puţin 44 tone 1.434 2.283 
 
 

Remorci, semiremorci sau rulote 

Art. 470 alin. (7) 

 
Capacitate NIVELURI APROBATE PENTRU 

ANUL 2017 
Impozitul în lei 

Persoane 
fizice 

Persoane 
juridice 

1. Pentru remorci, semiremorci sau 

rulote: 

X X 

a) până la o tonă inclusiv 9 10 

b) peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 

tone 
34 40 

c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 

tone 
52 62 

d) peste 5 tone 64 76 

 
Mijloace de transport pe apă 

Art. 470 alin. (8) 

 
 

 
NIVELURI APROBATE 

PENTRU ANUL 2017 

Impozitul în lei 

Persoane 
fizice 

Persoane 
juridice 

1 .Luntre, bărci fără motor folosite pentru 

pescuit şi uz personal 
21 25 

2. Bărci fără motor folosite în alte scopuri 56 67 

3. Bărci cu motor 210 252 

4. Nave de sport şi agrement 1.119 1.342 

5. Scutere de apă 210 252 

6. Remorchere şi împingătoare X X 

a. până Ia 500 CP inclusiv 559 670 

b. peste 500 CP şi până la 2000 CP inclusiv 909 1.090 

c. peste 2000 CP până la 4000 CP inclusiv 1.398 1.677 

d. peste 4000 CP 2.237 2.684 

7.Vapoare pentru fiecare 1000 tdw sau 

fracţiune din acesta 
182 218 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale X X 

a. cu capacitatea de încărcare până la 1500 t 

inclusiv 
182 218 

b.cu capacitatea de încărcare de peste 1500 t 

şi până la 3000 t inclusiv 
280 336 

c. cu capacitate de încărcare de peste 3000 t 490 588 
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Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculează in funcţie de tipul mijlocului de transport. 
In cazul mijloacelor de transport mai mici de 12 tone impozitul se calculează in funcţie de capacitatea 

cilindrica a acestora, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu nivelurile 
prevăzute de lege. lmpozit/taxa astfel calculate se majorareza cu procentul aprobat de consiliul local la art 3 
alin 1 lit.g din prezenta hotarare doar pentru persoane juridice. 

In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone 
si a unei combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa 
totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone impozitul se stabileşte in suma fixa in lei/an in funcţie 
de numărul axelor, de masa totala maxima autorizata, de sistemul de suspensie cu care sunt dotate, respectiv 
nivelurile prevăzute de lege. Nivelul impozitului se majoreaza numai prin hotarare a guvernului. 

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote impozitul se stabileşte in funcţie de masa totala 
maxima autorizata, prin înmulţirea nivelurilor prevăzute de lege majorate cu procentul de majorare aprobat 
de consiliul local. 

In cazul mijloacelor de transport pe apa impozitul se stabileşte prin înmulţirea nivelurilor prevăzute de 
lege majorate cu procentul de majorare aprobat de consiliul local. 

în cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are 
obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, 
sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării/înregistrării, şi 
datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

în cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată 
a acestuia se aplică următoarele reguli: 

a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează 
contractul de leasing financiar; 

b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de 
competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de 
predare- primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, 
însoţită de o copie a acestor documente; 

c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii declaraţiei 
fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de 
predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, 
însoţită de o copie a acestor documente. 

Impozitul asupra mijloacelor de transport se plăteşte anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 
30 septembrie inclusiv. Neplata în termen atrage după sine majorări de întârziere calculate conform legislaţiei 
în vigoare. 

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

Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an 
de către contribuabilii persoane fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 
10 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa IV 

 

Taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

 
 

 NIVELURI APROBATE 
PENTRU ANUL 2017 

-Taxă - lei - 
Persoane 
fizice 

Persoane 
juridice 

Art. 474 alin. (1) 
Taxă pentru eliberarea 

certificatului de urbanism, în funcţie 
de suprafaţa pentru care se solicită: 

X X 

a) până la 150 m2 inclusiv 5 6 
b) între 151 şi 250 nr inclusiv 6 7 
c) între 251 şi 500 m2 inclusiv 7 8 

d) între 501 şi 750 m2 inclusiv 9 10 
e) între 751 şi 1.000 nr inclusiv 12 14 
f) peste 1.000 m2 

14+0,01 leu / 
nr pentru fiecare 

mp. care depăşeşte 
1.000 m2 

16 + 0,01 
leu / m2 pentru 
fiecare mp. care 
depăşeşte 1.000 

m2 
Art. 474 alin. (5) 
Eliberarea autorizaţiei de 

construire pentru clădire rezidenţiala 
si clădire anexa 

0,5% din 
valoarea autorizată 

a lucrărilor de 
construcţii 

0,5 % din 
valoarea 

autorizată a 
lucrărilor de 
construcţii 

Art. 474 alin. (6) 
Eliberarea autorizaţiei de 

construire pentru alte construcţii 
decât cele rezidenţiale 

1% din 
valoarea autorizată 

a lucrărilor de 
construcţii inclusiv 

valoarea 
instalaţiilor 
aferente 

0,5% din 
valoarea 
autorizată a 
lucrărilor de 
construcţii 
inclusiv valoarea 
instalaţiilor 
aferente 

Art. 474 alin. (10) 
Taxă pentru eliberarea 

autorizaţiei de foraje sau excavări 
pentru fiecare m2 afectat este de: 

7 8 

Art. 474 alin. (14) 
Taxă pentru eliberarea 

autorizaţiei de construire pentru 
chioşcuri, containere, tonete, cabine, 
spaţii de expunere, corpuri şi panouri 
de afişaj, firme şi reclame situate pe 
căile şi în spaţiile publice 

7 
pentru fiecare 

m2 de suprafaţă 
ocupată de constr. 

8 
pentru 

fiecare in2 de 
suprafaţă 

ocupată de 
constr. 

Art. 474 alin. (12) 
Autorizaţie necesară pentru 

lucrările de organizare de şantier în 
vederea realizării unei construcţii, 
lucrări neincluse în alte autorizaţii de 
construire. 

3 % din 
valoarea autorizată 

a lucrărilor de 
organizare şantier 

3 % din 
valoarea 

autorizată a 
lucrărilor de 
organizare 

şantier 
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Art. 474 alin. (13) 
Autorizaţie pentru amenajeră 

de tabere de corturi, căsuţe sau 
rulote ori campinguri. 

2 % din 
valoarea autorizată 

a lucrărilor de 
construcţie 

2 % din 
valoarea 

autoritzată a 
lucrărilor de 
construcţie 

Art. 474 alin. (15) 
Taxă pentru eliberarea unei 

autorizaţii privind lucrările de 
racorduri şi branşamente la reţele 
publice de apă, canalizare, 
gaze,termice, energie electrică, 
telefonie şi televiziune prin cablu 

11 13 
   

Art. 474 alin. (9) 
Eliberarea autorizaţiei de 

desfiinţare totală sau parţială a unei 
construcţii. 

0,1% din 
valoarea 

impozabilă a 
construcţiei 

stabilită pentru 
determinarea 
impozitului pe 

clădiri 

0,1 % din 
valoarea 

impozabilă a 
construcţiei 

stabilită pentru 
determinarea 
impozitului pe 

clădiri 

Art. 474 alin. (3) 
Taxă pentru prelungirea 

certificatului de urbanism sau a 
autorizaţiei de construire 

30 % din 
cuantumul taxei 
pentru eliberarea 
certificatului sau 

autorizaţiei iniţiale 

30 % din 
cuantumul taxei 
pentru eliberarea 
certificatului sau 

autorizaţiei 
iniţiale 

Art. 474 alin. (4) 
Taxă pentru avizarea 

certificatului de urbanism de către 
comisia de urbanism şi amenajrea 
teritoriului, de către primari sau de 
structurile de specialitate din cadrul 
consiliilor judeţene 

13 15 
Art. 474 alin. (16) 
Taxă pentru eliberarea 

certificatului de nomenclatură 
stradală şi adresă, taxa datorată este 
de: 

8 9 

Art. 475 alin. (2) 
Taxă pentru eliberarea 

atestatului de producător, 
Taxa pentru eliberarea 

carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol 

60 
 

10 

Art. 475 alin. (1) 
Taxă pentru eliberarea 

autorizaţiilor sanitare de funcţionare 

20 

 

Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru clădirea care urmează a fi folosită ca locuinţă sau 

anexă la locuinţă, autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute la alt aliniat al 

prezentului articol şi eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totale sau parţiale a unei construcţii, la taxa 

prevăzută pentru persoane juridice se adauga cota adiţionala prevăzută la art. 3 alin. 1 lit. ”f’ din prezenta 

hotărâre. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Art.486 alin.(5) 
Taxă pentru eliberarea de copii 

heliografice de pe planuri cadastrale 
sau de pe alte asemenea planuri, 
deţinute de consiliile locale, pentru 
fiecare nr sau fracţiune de nf 

Persoane 
fizice 

Persoane 
juridice 

 
X X 

a.l. la scara 1: 500 13 15 

a.2. la scara 1: 1.100 19 22 

a.3. la scara 1 : 2.000 27 32 
  

Art.475 alin.(3) 
Taxă pentru eliberarea / vizarea 

anuală a autorizaţiei pentru desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică stabilită în 
funcţie de suprafaţa unităţii de alimentaţie 
publică inclusiv terasele: 

X 

a) până la 25 m2 100 
b) între 25 m2 şi 50 m2 inclusiv 150 
c) între 51 m2 şi 100 m2 inclusiv 200 
d) între 101 m2 şi 150 m2 inclusiv 250 
e) între 151 nr şi 300 m2 inclusiv 300 
d) între 301 nr şi 400 m2 inclusiv 350 
e) între 401 m2 şi 500 nr inclusiv 400 
f) între 501 nr şi 700 nr inclusiv 500 
g) între 701 m2 şi 900 m2 inclusiv 600 
h) peste 901 m2 1000 

 

*Taxa pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizaţieie privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 
publică se achită integral anticipat eliberării acesteia indiferent de perioada rămasă până la sfârşitul anului 
fiscal. 

Termenul de plată a taxei pentru eliberarea /vizarea anuală a autorizaţieie privind desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică se stabileşte la 31 martie. 
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Anexa V 

 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

 

 Art.478 alin.(2) 

 

 
Taxa  se stabileşte prin înmulţirea numărului de metri patrati sau a fracţiunii de metru patrat a 

suprafeţei afisajului cu suma aprobata de consiliul local. 
Taxa astfel calculata se stabileşte la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii. 
Taxa pentru afisajul în scop de reclamă si publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la 

datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată 
aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte 
integral până la primul termen de plată. 

 
 

 

NIVEL APROBAT PENTRU 
ANUL 2017 

Art. 477 alin. (5) 
Taxa pentru serviciile de 

reclamă si publicitate 3% 

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la 

valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate . 
Taxa astfel calculată se stabileşte la nivel de leu iară subdiviziuni conform legii. 
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.

Taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

NIVELURI APROBATE  PENTRU 
ANUL 2017 

lei / m2 sau fracţiune de m2 

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

32 

In cazul oricărui alt panou, afişaj sau de structură 
de afişaj pentru reclamă şi publicitate 

23 

 



 

 

 
Anexa VI 

Impozitul pe spectacole 
Ari. 480 alin. (2) 

 
Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă 

are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole, după cum urmează: 
a) o cotă de impozit egală cu 2% în cazul unui spectacol de teatru, prezentarea unui film la cinematograf, 

un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională; 
b) o cotă de impozit egală cu 5% în cazul oricărei manifestări artistice altele decât cele enumerate la lit. 
a). 
Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia 

de: 
a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul; 
b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în 

orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente; 
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele 

precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente; 
d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori; 
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, 

documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole; 
f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul 

biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul 
Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, contrasemnate de Ministerul 
Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului. 

în cazul în care contribuabilii organizează aceste spectacole în raza teritorială de competenţă a altor 
autorităţi ale administraţiei publice locale decât cele de la domiciliul sau sediul lor, după caz, acestora le revine 
obligaţia de a viza abonamentele si biletele de intrare la compartimentele de specialitate ale autorităţilor 
administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se desfăşoară spectacolele. Impozitul pe spectacole se 
plăteşte la bugetul local al unitatii administrativ teritoriale in raza careia se desfasoara spectacolul. 

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut 
loc spectacolul.



 

 

Anexa VII 
Alte taxe locale 

 

A) Taxă zilnică sau lunară achitată de pers. fizice sau juridice care ocupă temporar locuri publice, altele decât  
cele din pieţe, târguri, oboare, precum şi suprafeţe din faţa magazinelor sau atelierelor de prestări 

servicii: 

 

NIVELURI APROBATE PENTRU 
ANUL 2017 

 Persoane fizice Persoa
ne juridice 

1
. 

Taxă pentru vânzări de produse sau prestări de servicii diverse 
1 leu/mp/zi 

2 
lei/mp/zi 

2
. Taxă pentru depozitare de diverse materiale 1 leu/mp/zi 

3 
lei/mp/zi 

3
. Taxă pentru confecţionare de produse 2 lei/mp/zi 

5 
lei/mp/zi 

4
. 

Taxă pentru ocuparea temporară a locurilor publice în alte 
scopuri decât pentru vânzarea de produse, prestări servicii diverse, 
depozitare de materiale, confecţionare de produse. 

2 lei/mp/lună 
5 

lei/mp/lună 

*Taxa pentru ocuparea temporară a locurilor publice cu construcţii provizorii (garaje) se va achita în două 
tranşe egaie, respectiv 31 martie şi 30 septembrie. 

Taxa pentru ocuparea domeniului public se plăteşte anticipat, termenul de plată fiind ultima zi din lună 
pentru luna următoare. 

 
 

B) Taxă pentru deţinerea în proprietate sau în folosinţă a unor utilaje autorizate să funcţioneze în scopul 
obţinerii de venit: 

Art.486 alin (1) NIVELURI 
APROBATE PENTRU ANUL 

2017 

1
. 

Cazane de fabricat rachiu, prese de ulei, mori cereale şi ferăstraie 
mecanice 

17 lei/zi/utilaj 

2
. 

Darace, piue şi mori pentru boia de ardei 17 lei/zi/utilaj 

C) Taxă pentru schimbarea destinaţiei unor spaţii: 9 lei 

D ) Art.486 alin (2) 
Taxă intrare şi vizitare obiective istorice 2 lei/pers./zi 

E) Art.486 alin (2) 
Taxă pentru vehicule lente 

 NIVELURI APROBATE 
PENTRU ANUL 2017 

Perso
ane fizice 

Persoane 
juridice 

1  
Deţinătorii de vehicule lente sunt obligaţi la plata taxei pentru 

vehicule lente care se stabileşte în sumă fixă, pentru fiecare vehicul şi se 
plăteşte până la 31 ianuarie a fiecărui an sau din luna dobândirii 

39 
lei/an 

46 lei/an 

Denumirea vehiculul lent 
1. Autocositoare 
2. Autoexcavator (excavator pe autoşasiu) 
3. Autogreder sau autogreper 
4. Buldozer pe pneuri 
5. Compactor autopropulsat 
6. Excav. cu racleţi pentru săpat şanţuri,excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau excavator pe pneuri 

7. Freză autopropulsată pentru canal sau pentru pământ stabilizat 
8. Freză rutieră 

9. încărcător cu cupă pe pneuri 
10. Instalaţie autopropulsată de sortare concasare 



 

 

 

11. Macara cu greifer 

12. Macara mobilă pe pneuri 

13. Macara turn autopropulsată 

14. 

Maşina autopropulsată pentru oricare din următoarele: 
a. lucrări de terasamente 
b. construcţia şi întreţinerea drumurilor 
c. descopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri 
d. finisarea drumurilor 
e. forat 
f. turnarea asfaltului 
g. înlăturarea zăpezii 

15. Saşiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne 
16. Tractor pe pneuri 
17. Troliu autopropulsat 

18. Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 
19. Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 
20. Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 
21. Vehicul pentru marcarea drumurilor 
22. Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri 

23. Motostivuitoare 
 

 

 

 

 

F) Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale 
 

administrativa 500 lei 



Anexa VIII 

 

 

 
 
 
 
 
 

II. LEGEA NR. 117 /1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, 
 cu modificările ulterioare 

  
 
 

ANEXA - Lista cuprinzând taxele extrajudiciare de timbru 
 
 

 

 

 

 

 

Extras din norma juridică 

NIVELURI 
APROBATE 

PENTRU ANUL 
2017 

CAPITOLUL I 
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele 

decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei şi 
Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă înalta Curtea 
de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru 

alte servicii prestate de unele instituţii publice 

X 

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. 

X  

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

X 

- pentru animale sub 2 ani X  
- pentru animale peste 2 ani X  
3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra 

animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: 

X 

- pentru animale sub 2 ani X  

- pentru animale peste 2 ani X  
4. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor 

certificate medicale folosite în justiţie 
X 

5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar X  
6. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării 

numelui şi a sexului 

15 

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

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

X  

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

X  

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

X  

CAPITOLUL II 
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de 

identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi 
pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit 

X 

1. Acte de identitate: X 

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

5 

 



 

 

 

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

X  

2. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit X 

CAPITOLUL III 
Taxe pentru examinarea conducătorilor de 

autovehicule în vederea obţinerea permiselor de conducere 

X 

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

X 

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

6 

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

28 

2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora lc-a fost anulat 
permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul 
anulat, precum şi a persoanele care au fost respinse de 3 ori la 
examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de 
conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală 
de conducători de autovehicule, cu execepţia celor pentru categoriile 
B, Bl, B+E. 

84 

CAPITOLUL IV 
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, 

autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie 
pentru probe 

X 

l.Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a 
autovehiculelor şi remorcilor: 

X 

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

60 

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

145 

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

9 

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

 
CAPITOLUL IV 1 Taxe pentru furnizare date 

414 

 

 

1. înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind 
furnizarea unor date din Registrul Naţional de evidenţă a 
persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a 
persmiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din 
registrele judeţene al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor 
de conducere şi certificatelor de înmatriculare 

5 

CAPITOLUL V 
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra 

terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar 
nr.18/1991 republicată cu modificările şi completările 

ulterioare 

X 

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

15 

 



Anexa IX 

 

 

 

 
 
 
 

SANCŢIUNI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conform art. 493 alin (8) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal „Contravenţiilor prevăzute in 
prezentul articol li se aplica dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau in 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. 

Alte dispoziţii privind majorarea impozitelor şi taxelor locale: 
a) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 500 

%, începând cu al treilea an. 
b) Impozitul pe teren se majoreaza cu 500 % pentru terenurile neîngrijite, situate in intravilan. 

Criteriile de încadrare in categoria terenurilor neîngrijite se adopta rin hotarare a consiliului local.

 ______ LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE ______  

Ârt.493 alin.(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cea de 

la lib.b)  cu amendă de la 279 lei la 696 lei ____________________________________________________________ 

Art.493 alin.(4) Incalcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vanzarea, evidenta şi gestionarea, după caz, 

a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraveţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei de 

la 1578 lei Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice 

Art.493 alin. (5) 

(6) în cazul persoanelor juridice,limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin.(3) 

şi (4) se majorează cu 300%, respectiv: 

- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1.116 lei, iar 

cele de la lit. b)-d), cu amendă de la 1.116 lei la 2.784 lei. 

Încălcarea normnelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, 

după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la 1.300 lei la 6.312 lei. _________________________________  



Anexa X 

 

 

 

 

 

 

 

TAXE SPECIALE 

 
Art.484 

 

Toii contribuabilii persoane fizice si juridice datoreaza o taxa pentru eliberarea certificatului de 
atestare fiscala după cum urinează: 

- pentru eliberarea în regim de urgenţă a certificatului de atestare fiscală respectiv în aceeaşi zi cu 
cea a depunerii cererii, în cazul în care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă, taxa este 
în sumă de 10 lei. 

- taxa pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală in 24 ore este in sumă de 2 lei. 
Taxa se achită anticipat odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor. 
 

 

 

 

Consilier, 
Ec. Pascu Mioara 

Secretar, 
Bostan Ionel 

 
 

 

Primar, 
Barna Marinel 

 

Extras din norma juridică NIVELURI 
APROBATE PENTRU 

ANUL 2017 
1. Taxe privind servicii de copiat, multiplicat şi scris, acte 

necesare populaţiei în raporturile acesteia cu Primăria şi serviciile 
publice din subordinea Consiliului local 

X 

- format A4 1 leu/copie 

- format A3 2 lei/copie 
- format A2 3 lei/copie 
- format Al 5 lei/copie 
2. Taxa pentru eliberarea certificatelor fiscale 2 lei/certificat 

3. Eliberarea certificatelor fiscale în ziua depunerii cererii 10 lei/certificat 
4. Cheltuieli ocazionate cu efectuarea procedurii de 

executare silită 4 lei/exemplar 
 





 

 

 

Anexa XI 
 

Regulament privind stabilirea taxelor speciale 
din Anexa X conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
 

Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor 

juridice/persoanelor fizice, consiliile locale pot adopta taxe speciale. Cuantumul taxelor speciale se 

stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor 

efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea 

cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. Cadrul legal de instituire a taxelor 

speciale este asigurat de art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 30 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare. 

Prin regulamentul aprobat de autorităţile deliberative se vor stabili domeniile de activitate şi 

condiţiile în care se pot institui taxele speciale, modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice 

de interes local, pentru care se propun taxele respective. Hotărârile luate de autorităţile deliberative 

în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele juridice/persoaneie fizice plătitoare vor fi 

afişate la sediul acestora şi publicate pe pagina de internet sau în presă. împotriva acestor hotărâri 

persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acestora. 

După expirarea acestui termen, autoritatea deliberativă care a adoptai hotărârea se întruneşte şi 

deliberează asupra contestaţiilor primite. Taxele speciale se încasează numai de la persoanele 

juridice/persoaneie fizice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele 

respective. 

Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont 

distinct, deschis în cadrul bugetului local, fiind utilizate în scopurile pentru care au fost înfiinţate. 

Taxele speciale se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de înfiinţare, întreţinere si funcţionare a 

acestor servicii conform destinaţiilor aprobate urmarindu-se in principal creşterea calitatii serviciului. 

Toţi contribuabilii persoane juridice/persoane fizice datorează o taxă pentru eliberarea în regim 

de urgenţă a certificatului de atestare fiscala, după cum urmează : 

- pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala în aceeaşi zi cu cea a depunerii cererii, în 

cazul în care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă, taxa este în sumă de 12 lei; 

-pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala în termen de 24 de ore de la data depunerii 

cerererii, în cazul în care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă, taxa este în sumă 

de 2 lei. 

Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar veniturile 

realizate vor fi utilizate de către Biroul contablitate si taxe locale pentru creşterea calitatii serviciului 

public specific prin achiziţia de active fixe corporale si necorporale ( tehnica de calcul, mobilier), 

materiale ( birotica, consumabile), obiecte de inventar. Certificatele de atestare fiscala eliberate de 

organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbre. 

Toţi contribuabilii persoane fizice/persoane juridice care beneficiază de servicii de copiat, 

multiplicat si scris, acte necesare in raporturile cu primăria si serviciile publice din subordinea 

Consiliului local, datoreaza o taxa speciala privind serviciile de copiat, multiplicat si scris astfel: 

- Format A4 - 1 leu/copie 

Format A3 - 2 lei/copie 

- Format A2 - 3 lei/copie 

Format Al - 5 lei/copie 

Taxa se achită anticipat, o dată cu efectuarea copiilor, iar veniturile realizate vor fi utilizate 

pentru creşterea calitatii serviciului public specific prin achiziţia de active fixe corporale si necorporale 

( tehnica de calcul, mobilier), materiale ( birotica, consumabile), obiecte de inventar. 

Toţi contribuabilii persoane fizice/persoane juridice pentru care s-a început procedura de 

executare silita vor suporta taxa speciala reprezentând cheltuielile cu efectuarea procedurii de 

executare silita de 4 lei/exemplar. In momentul listării si trimiterii prin posta a somaţiilor se debitează 



 

 

 

suma de 4 lei pentru toate persoanele fizice/persoanele juridice care au primit somaţii referitoare la 

sumele de plata neachitate fata de bugetul local al Comunei Bodesti. 

 

 

 
Consilier, 

Ec. Pascu Mioara 
Secretar, 

Bostan Ionel 

 

 

 

Primar, 
Barna Marinel 
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