
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA PREUTEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 

 

Consiliul local al comunei Preuteşti, judeţul Suceava; 

 Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului la proiectul de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

pentru anul 2016 nr.8183 din 15.10.2015 

--  Raportul Biroului financiar contabil și achiziții publice  din cadrul Primăriei Comunei Preuteşti nr.784 din 

14.10.2015; 

--Raportul comisiei de specialitate  nr.1 pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 

primarului, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, a societăţilor comerciale de interes local, 

cooperare interinstituţională pe plan intern şi extern, programe de dezvoltare economico-socială, buget, 

finanţe, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, înregistrat la nr.8213 din 

29.10.2015; 

-- Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;  

- art.30 alin.(1) –(2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „c”, alin. (9) şi art. 45 alin.(2) lit.”c” din Legea 

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

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, aplicabile 
în  comuna Preuteşti , începând cu anul 2016, astfel cum sunt prezentate în Anexa nr.1 care face parte din 
prezenta hotarare. 
Art.2. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport sunt creanţe fiscale 
anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
 Art.3. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiaşi buget local de 
către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 de lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral 
până la primul termen de plată. 
Art.4. În cazul contribuabililor persoane fizice, pentru plata cu anticipaţie până la data de 31.03.2016 a 
impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o 
bonificaţie în cuantum de 10%. 
În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru plata cu anticipaţie până la data de 31.03.2016 a 
impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport, se acordă o 
bonificaţie în cuantum de 10%. 



Art.5. Se aprobă lista facilităţilor fiscale acordate contribuabililor din comuna Preuteşt, pentru impozitele şi 
taxele datorate de aceştia în anul 2016, astfel cum este redată în Anexa nr.2 la prezenta hotărâre. 
Art.6. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2016. 
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Preuteşti  și Biroul  
financiar contabil și achiziții publice. 
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Preuteşti , primarului comunei 
Preuteşti, Biroul  financiar contabil și achiziții publice,  Instituţiei prefectului judeţului Suceava şi se aduce la 
cunoştinţă publică. 
  
 

 

 

Preşedinte de şedinţa,                                                  Contrasemnează :                                                                               

Șchiopoaia Neculai                                      Secretar comună, 

                                                          Iațcu Emilia  

 

 

Preutești,   30 octombrie 2015 

Nr.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXA NR. 1 

LA H.C.L. NR. 42  DIN  30 octombrie 2015 

 

 

ANEXĂ cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, 

precum şi amenzile aplicabile în anul 2016 

 

Repartizarea satelor din comună după rang şi zonă se va face astfel: 

 RANGUL IV: 
o ZONA A :  PREUTEŞTI; 
o ZONA B : FUNDOAIA (de la Andriescu Ghe.), MĂNĂSTIOARA (de la Prisacariu Ghe.); 

 RANGUL V: 
o ZONA A :  ARGHIRA, BASARABI, HUŞI, LEUCUŞEŞTI; 
o ZONA B : BAHNA ARIN, ZONA PODIŞ DIN SATUL ARGHIRA. 

 

 

CAPITOLUL II.   art. 455 - 462 Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri 

 

Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri rezindenţiale persoane fizice 

Tipul clădirii 
 

 

Valoarea impozabilă 

- lei/m2 - 

 

Zona în 

cadrul 

localităţii 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, el ectrice 

şi încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de 

apă, canalizare, 

electrice sau 

încălzire 

  IV V IV V 

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 

A 1.100 1.050 660 630 

B 1.050 1.000 630 600 

B. Clădire 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 

A 330 315 220 210 

B 315 300 210 200 



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 

A 220 210 192 184 

B 210 200 184 175 

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 

A 138 131 82 79 

B 131 125 79 75 

E. În 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 clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii. 

 Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum 
urmează:  

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie 
a anului fiscal de referinţă; 

b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani 
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 

c) 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.  

 

Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice: 

 

 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri 
se calculează prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra valorii care poate fi: 

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

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

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

 

 

 



Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice:  

 

 Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse de 0,2 % asupra valorii 
impozabile a clădirii. 

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

 Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a 
clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a 
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. 

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

 

CAPITOLUL III.  art. 463 - 467 Impozitul pe teren şi taxa pe teren 

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TEREN CU CONSTRUCŢII – PERSOANE 

FIZICE/PERSOANE JURIDICE  

 

Zona în cadrul localităţii 
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

- lei/ha - 

 RANGUL IV RANGUL V 

A 933 747 

B 747 561 

C 561 373 

D 365 187 

 

 

 

 

 

 



 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – PERSOANE FIZICE/PERSOANE 

JURIDICE – ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII  

 

Nr. 

crt.  

Zona 

Categoria de folosinţă 
A B C D 

1  Teren arabil 28 21 19 15 

2  Păşune 21 19 15 13 

3  Fâneaţă 21 19 15 13 

4  Vie 46 35 28 19 

5  Livadă 53 46 35 28 

6  Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 28 21 19 15 

7  Teren cu ape 15 13 8 0 

8  Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 

9  Teren neproductiv 0 0 0 0 

 

Calculul impozitului/taxei pe teren  

 

 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 coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în tabel.  
Se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar: 

Suma stabilită se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul 

tabel: 

 

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 

IV 1,10 

V 1,00 

 



 

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN  

 

Nr. 

crt.  
Categoria de folosinţă  

 

Impozit 

(lei) 

  A B C D 

  IV V IV V IV V IV V 

1  Teren cu construcţii 34 33 33 31 31 29 29 28 

2  Teren arabil 52 49 49 47 47 45 45 42 

3  Păşune 30 28 28 27 27 26 26 24 

4  Fâneaţă 30 28 28 27 27 26 26 24 

5  Vie pe rod, alta decât cea prevăzută 

la nr. crt. 5.1 

58 56 56 53 53 50 50 48 

5.1  Vie până la intrarea pe rod 0 0 0 0 0 0 0 0 

6  Livadă pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr. crt. 6.1 

58 56 56 53 53 50 50 48 

6.1  Livadă până la intrarea pe rod 0 0 0 0 0 0 0 0 

7  Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră, cu excepţia celui prevăzut 

la nr. crt. 7.1 

17 16 16 15 15 14 14 14 

7.1  Pădure în vârstă de până la 20 de ani 

şi pădure cu rol de protecţie 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8  Teren cu apă, altul decât cel cu 

amenajări piscicole 

6 5 5 5 5 5 5 5 

8.1  Teren cu amenajări piscicole 35 34 34 32 32 30 30 29 

9  Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 

10  Teren neproductiv 1 1 1 1 1 1 1 1 



CAPITOLUL IV.   art. 468 – 472 Impozitul pe mijloacele de transport persoane fizice/persoane juridice 

 

I. MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACŢIUNE MECANICĂ 
 

Nr. 

crt.  

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

                           Persoane fizice/ Persoane Juridice 

Lei/200 cm3 

sau fracţiune 

din aceasta 

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

1  Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până 

la 1.600 cm3, inclusiv 

8 

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

3  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 18 

4  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 72 

5  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 144 

6  Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 

7  Autobuze, autocare, microbuze 24 

8  Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 

12 tone, inclusiv 

30 

9  Tractoare înmatriculate 18 

2. Vehicule înregistrate (lei/200 cm3) 

1  Vehicule cu capacitate cilindrică  

1.1  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2 

1.2  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4 

2  Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 150 lei/an 

 

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

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



                                   Anexa  nr.2 HCL nr.42 din 30 octombrie  2015 

Lista facilităţilor fiscale acordate contribuabililor din comuna Preuteşti, pentru impozitele şi taxele 

datorate de aceştia în anul 2016 

Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 

a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, cu 
excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în 
relaţie cu persoane juridice de drept public; 
b) 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; 
c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii, cu scopul de a 
întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, 
social şi cultural; 
d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial 
şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia încăperilor folosite 
pentru activităţi economice; 
e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii; 
f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să 
funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice 
care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi 
sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi 
funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive 
naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
(h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; 
i) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de 
îmbunătăţiri funciare şi de intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele 
afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt 
folosite pentru activităţi economice; 
j) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi 
care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru 
alte activităţi economice; 
k) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 
l) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau 
pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte 
activităţi economice; 
m) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea 
meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor 
celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
n) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a 
văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
o) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al 
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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 şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
p) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai 
minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; 
r) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi 
întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 
 

Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se acordă pe baza documentelor 

doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atestă situaţia respectivă, 

cu excepţia contribuabililor care sunt deja cuprinşi în baza de date a unităţii/subdiviziunii 

administrativ - teritoriale. 

Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:  

a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ - teritoriale, cu 
excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement; 
b) terenurile 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; 
c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta 
şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi 
componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor; 
f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să 
funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice 
care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi 
sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi 
funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice; 
h)  terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, 
hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie 
definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o 
hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului; 
i) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează 
ameliorarea acestora; 
j) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură; 
k) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a 
acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de 
siguranţă; 
l) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale 
metroului; 
m) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de 
incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20125583
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2098925


n) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite 
pentru activităţi economice 
o) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a 
văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
p) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 
1 din Decretul - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
q) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav 
sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai 
minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate; 
r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
s) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării 
arhivei, precum şi terenurile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale 
Notariale; 
t) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează 
procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani; 
u) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, 
cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în 
folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia terenurilor care sunt folosite 
pentru activităţi economice.  
 

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se acordă pe baza documentelor doveditoare, valabile la 

data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atestă situaţia respectivă, cu excepţia 

contribuabililor care sunt deja cuprinşi în baza de date a unităţii administrativ - teritoriale. 

 
Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:  
 
a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de 
război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la 
alegerea contribuabilului; 
b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau 
accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau 
coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în 
gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din 
Decretul - lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de 
transport, la alegerea contribuabilului; 
d) mijloacele de transport 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, pentru un singur 
mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
e) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de 
pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful 
de transport este stabilit în condiţii de transport public; 
f) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 
g) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 
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h) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului 
Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;  
i) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a 
întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, 
social şi cultural; 
j) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale 
în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de 
recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, 
precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 
k) autovehiculele acţionate electric; 
l) autovehiculele second - hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al 
operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing; 
m) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.  

 

Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se acordă pe baza documentelor doveditoare, valabile la 

data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atestă situaţia respectivă, cu excepţia 

contribuabililor care sunt deja cuprinşi în baza de date a unităţii administrativ - teritoriale. 

Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:  

a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau 
văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din Decretul - 
lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii - anexă; 
d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea 
infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului; 
e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional, judeţean 
sau local; 
f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie 
publică; 
g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii; 
h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie sau 
o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sau a 
Ministerului Tineretului şi Sportului;  
i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie 
înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de 
cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 
j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie care 
are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, 
îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială 
pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în 
dificultate, în condiţiile legii; 
k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.  
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II. AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ EGALĂ 
SAU MAI MAI MARE DE 12 TONE 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă  
Impozitul 

(în lei/an) 

   

Ax(e) motor (oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru axele 

motoare 

I  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 

II  3 axe    



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

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

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

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

 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1.472 

 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1.472 

 7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472 

III  4 axe    

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

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

 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 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 de 32 tone 1.545 2.291 

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1.545 2.291 

 

 

III. REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE 

Masa totală maximă autorizată  
Impozit 

- lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv 9 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 

d. Peste 5 tone 64 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IV. COMBINAŢII DE AUTOVEHICULE (AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TRENURI RUTIERE) DE 
TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ EGALĂ SAU MAI MAI 
MARE DE 12 TONE 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă  
Impozitul 

(în 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 puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 

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

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

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

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

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

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

 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1.310 

 9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1.310 

II  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 

III  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 

IV  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 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3.963 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 2.679 3.963 

V  3+3 

axe 
   

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

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

CAPITOLUL V. art.473 – 476 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

 

 

Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi 

autorizaţii 



Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism  

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism  - lei - 

a) până la 150 m2, inclusiv 5 

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 6 

c) între 251 şi 500 m, inclusiv 8 

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 11 

e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 13 

f) peste 1.000 m2 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 

m2 

Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului 

iniţial 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către 

comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către 

primarie 

 

15 lei 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru 

o clădire rezidenţială sau clădire - anexă 

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte 

construcţii decât cele menţionate mai sus 

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, 

inclusiv valoarea instalaţiilor aferente 

Taxa pentru prelungirea autorizaţiei de construire 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizaţiei 

iniţiale. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau 

parţială, a unei construcţii 

0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru 

determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii 

desfiinţate 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 

necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor 

în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind 

ridicările topografice şi alte excavări se datorează de către 

titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare 

 

se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi 

de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de 

foraje şi excavări cu o valoare de 15 lei 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările 

de organizare de şantier în vederea realizării unei 

construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de 

 

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de 

şantier 



construire 

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 

13 lei pentru fiecare racord 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 

stradală şi adresă 

9 lei 

 

  

 

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

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfășurarea 

unei activităţi economice 
90 lei 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 20 lei 

Taxa pentru eliberarea atestatului de producător 

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a 

produselor din sectorul agricol 

80 lei/an 

20 lei/carnet 

Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 

desfaşurarea activitaţii de alimentaţie publică – cod CAEN: 

561, 563 și 932: 

x 

Suprafaţa: 0- 50 mp 180 lei 

Suprafaţa: 51-100 mp 250 lei 

Suprafaţa: 101-150 mp 375 lei 

Suprafaţa :150-499 mp 600 lei 

Suprafaţa mai mare de 500 mp 4000 lei 

 

 

CAPITOLUL VI.   art. 478 - 479 Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

 



Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: lei/m.p. sau fracţiune de m.p./an 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează 

o activitate economică 
32 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj 

pentru reclamă şi publicitate 
23 

 

 

CAPITOLUL VII.  art. 480-482  Impozitul pe spectacole 

 

Impozitul pe spectacole 

Pentru manifestări artistice de teatru, operă, operetă, cinematografie, muzicale, circ, competiţii sportive =2% asupra 

încasărilor din vânzarea biletelor şi abonamentelor. 

Pentru concursuri, festivaluri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte manifestări cu caracter ocazional=  5% asupra 

încasărilor din vânzarea biletelor sau abonamentelor. 

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

 

 

CAPITOLUL VIII.   art 484 - 485  Taxe speciale 

 

Taxă PSI 

Taxă PSI – persoane fizice 5 lei/an 

Taxă PSI – persoane juridice (SRL) 105 lei/an 

Taxă PSI – IF, PFA, II 42 lei/an 

 

 

 

CAPITOLUL IX.  art. 486 - 488 Alte taxe locale 



 

Alte taxe locale 

Taxa viză autorizaţie pentru desfăşurarea unei activităţi economice 45 lei/an 

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

economici pentru amenajarea de terase  sezoniere 
3,5 lei/mp/lună 

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

economici 
10 lei/mp/lună 

Taxă zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice: X 

a. pentru comecializare de carte, presa 1 leu/mp/zi 

b. pentru utilizarea casutelor aflate in piata civica  3 lei/mp/zi 

c. pentru prezentare si comercializare alte produse 6 lei/mp/zi 

Taxă pentru comerţ stradal 15 lei/zi 

Taxă pentru eliberarea acordului pentru desfasurarea altor activitati pe domeniul public si 

privat( spectacole, focuri de artificii, expozitii, caravane, etc) 
100 lei/activitate 

Taxa pentru autorizare stâni 100 lei/stână/an 

Taxă anuală pentru vehicule lente - atelaje 20 lei/an 

Taxă tractor până la U 650 CP  105 lei/an 

Taxă tractor de la U 650 CP  210 lei/an 

Taxă pentru combine agricole 210 lei/an 

Taxă utilaje pentru executare de lucrări (excavări, încărcări, săpări, etc.) 210 lei/an 

Taxă pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietate publică sau privată 1 leu/ml/an 

Taxă arhivă 30 lei/ document 

Taxă închiriere buldoexcavator 120 lei/oră 

Taxă închiriere autogreder 150 lei/oră 

Taxă închiere cămin cultural Basarabi 840 lei/zi 

Taxă închiere cămin cultural Preuteşti 1260 lei/zi 

Taxă închiriere teren arabil intravilan 0,05 lei/mp/an 



Taxă închiriere teren fâneţe şi păşuni intravilan 0,04 lei/mp/an 

Taxă închiriere teren arabil extravilan 0,04 lei/mp/an 

Taxă închiriere teren fâneţe şi păşuni extravilan 0,03 lei/mp/an 

Taxă eliberare copii heliografice de pe planurile cadastrale sau alte asemenea planuri 32 lei 

Taxă extrajudiară de timbru 5 lei 

Taxă eliberare certificate de atestare fiscală 5 lei 

Taxă pentru eliberarea certificatului de inregistrare a vehiculelor pentru care nu există 

obligaţia înmatriculării. La nivelul prevăzut mai jos se adaugă contravaloarea placuţelor de 

înregistrare 

Lei/vehicul  

-utilaje si mopede  20 

- atelaj hipo 10 

Taxa pentru circulatia vehiculelor agabaritice 
150 lei/ 

vehcul/transport 

Taxa multiplicare documente 0,5 lei/ pagină 

Taxa pentru eliberarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor 10 lei 

Taxe speciale în domeniul stării civile 

Taxă pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sămbătă şi duminică 100 lei 

Taxă pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului primăriei 500 lei 

Taxă pentru eliberarea certificatului de divorţ 500 lei 

 

CAPITOLUL XI – SANCŢIUNI 

Art. 493 alin.(2) 

Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să fie 

considerate, potrivit legii, infracţiuni: 

a)depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. 

c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) 

lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2); 

b)nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) 



şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), 

art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2). 

 

LIMITELE MINIME  ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

 

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

alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, 

a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu 

amendă de la 325 lei la 1.578 lei. 

 

În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 300%. 

 

 

Celelalate taxe extrajudiciare de timbre prevăzute în Legea 117/1999 privind taxele extrajudiciare de 

timbre, cu modificările și completările ulterioare care nu au fost modificate prin prezenta hotărăre se 

vor încasa la nivelul stabilit pentru anul 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


