
  
                                       

                                 
                           

 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în anul fiscal 2023, la nivelul comunei 
Horodniceni, județul Suceava  

 
 

Având în vedere prevederile legale, respectiv : 

 

a) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), art. 491 alin. (2)  precum și pe cele ale Titlului IX – Impozite şi 

taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;  

b) Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;  

c) art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale;  

d) art. 1 alin. (2) și (3), art. 3 alin. (1) și alin. (2), art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 

831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică;  

 

luând act de  Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din  13.05.2022 privind indexarea impozitelor și 

taxelor locale, actualizarea limitelor pentru anul 2023, prin aplicarea nivelului ratei inflației din anul 

anterior,  

 

           luând în considerare proiectul de hotărâre nr. 88 din 05.12.2022 inițiat de primarul comunei 
Horodniceni, însoțit de :  

a) referatul de aprobare prezentat de  primarul comunei Horodniceni, înregistrat sub nr. 
4398 din 05.12.2022 ; 

b) raportul biroului buget finanțe, contabilitate, taxe și impozite, înregistrat sub nr. 4399 din 
05.12.2022;  

c) avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Horodniceni;   
 

        în temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.b) alin.(4) lit.c), alin. (14), art. 136, art. 139 alin.(1), 

alin.(3) lit.c) și alin.(5) și art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

         
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORODNICENI adoptă prezenta hotărâre.  

 

Art. 1. - Impozitele și taxele locale aferente anului 2023 se indexează cu rata inflației de 5,1 % față 

de anul 2022 și se stabilesc potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 

Art. 2. - Normele cuprinse în anexa la prezenta hotărâre se completează cu prevederile Titlului IX 

„Impozite și taxe locale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și cu normele de 

aplicare ale Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  SUCEAVA  

CONSILIUL LOCAL  AL COMUNEI 

HORODNICENI  

 

HOTĂRÂRE   

 

  



 

Art. 3. – (1) Se aprobă acordarea bonificaţiilor  de  10 % prevăzute la art. 462 alin. (2), la art. 467 

alin. (2) şi la art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru plata cu anticipaţie 

până la data de 31 martie, a impozitelor locale datorate pentru întregul an de către contribuabili, 

persoane fizice.  

  (2) Se aprobă acordarea bonificaţiilor  de  10 % prevăzute la art. 462 alin. (2) și la art. 467 alin. 

(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie, 

a impozitelor locale datorate pentru întregul an de către contribuabili, persoane juridice.  

 

  Art. 4. - (1) Se aprobă taxele speciale în anul fiscal 2023 prevăzute în Anexa nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Se aprobă regulamentul de instituire a taxelor speciale prevăzut în Anexa nr. 2   care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

  Art. 5. - Se aprobă plafonul minim al creantelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligatia 

de a publica pe pagina de internet proprie, lista debitorilor persoane fizice si juridice, care 

inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii, dupa cum urmeaza:  

▪ 5000 lei, inclusiv, in cazul persoanelor juridice; 

▪ 1.000 lei, inclusiv, in cazul persoanelor fizice. 

 

 Art. 6.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează biroul buget, finanțe, 

contabilitate, impozite și taxe . 

 

 Art. 7.  - Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, 

în termenul prevăzut de lege, prefectului judeţului Suceava, se aduce la cunoştinţă publică prin 

afișare la sediul primăriei Horodniceni și se publică în Monitorul Oficial Local al comunei Horodniceni, 

în format electronic, la pagina de internet, https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-

deliberative/. 

 

 

 

 

 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
Horodniceni, 23 decembrie 2022.  
Nr. 90.   
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
 ……………….…………………… 

 
 

Contrasemnează pentru legalitate,  
Secretarul general al comunei, 
….………………………… 

Luiza-Maria MITROFAN  

https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/
https://comunahorodnicenisv.ro/hotararile-autoritatii-deliberative/
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 T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale, tarifele și amenzile care se 
stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei Horodniceni,  în limitele și în 

condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru anul 2023 
 
 

   Art.457 alin (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile - anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 

cuprinse între 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.  
(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea 

impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:  

 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite și taxe locale 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) 

 

COTA STABILITĂ DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023  

0,15% 0,15%  

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         - lei/m² - 

 
 

 
Tipul clădirii 

 

VALORILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL PENTRU 

ANUL 2022 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2023 INDEXATE 

CU RATA INFLAȚIEI 5,1% 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

Cu instalații 

de apă, 
canalizare, 

electrice și 

încălzire 
(condiții 

cumulative) 

Fără instalații de 

apă, canalizare, 
electricitate sau 

încălzire 

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 
încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de apă, 

canalizare, 
electricitate sau 

încălzire 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau 
din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic 

 
1114 

 
669 

 
1171 

 
703 

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  
vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic  

 
334 

 
223 

 
351 

 
234 

ANEXA nr. 1 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 90/23 decembrie 2022 

privind stabilirea impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale și tarifelor pe anul 
2023 
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C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă 
arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau 

chimic   

 
223 

 
195 

 
234 

 
205 

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 

și/sau chimic   

 
140 

 
83 

 
147 

 
87 

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 

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 

50% din suma care  

s-ar aplica clădirii 

50% din suma care  

s-ar aplica clădirii 

 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2023 

Art. 458 alin. (1)    1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 

cuprinse între 0,2 - 1,3% asupra valorii care poate fi: 
   

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 

autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local 
până la primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii 

raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă, acesta 
produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor;   

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. În situaţia în care nu este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare 

înregistrată în baza de date a organului fiscal;   
(3) 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. 
(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. 

(1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile 
determinate conform art. 457. 

 
 

 
 

1,3% 

 

 
 

 
 

1,3% 

unsaved://LexNavigator.htm/#457
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Art. 460 alin. (1)           

(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 

cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. 
(5)Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor 

aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a 

anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi: 
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 

b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare 

la data evaluării; 

c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în 
cursul anului fiscal anterior; 

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de 
proprietate. În situaţia în care nu este precizată valoarea în documentele care 

atestă proprietatea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a 
organului fiscal; 

e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, 

valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data 

evaluării; 
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în 

contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, 

titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz. 
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 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, depus la 

organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia 
depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă 

acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor. 

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor 
faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii 

falimentului. 
(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 

5%.  
(9) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită 
conform alin. (1) şi (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii. 

(10) Cota impozitului/taxei pe clădiri prevăzută la alin. (1) şi (2) se stabileşte prin 

hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie 
revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  

 

 
 

 
0,2% 

 

 
 

 

 
 

 
0,2 % 
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Art. 460 alin. (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea 

sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează 
prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra valorii 

impozabile a clădirii. 
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele 

juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor 

juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru 
suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru 

suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).                            

 

 
0,9% 

 
 

 

 
0,9%  

Art. 462 alin. (2)  (1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, 

până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. 
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an 

de către contribuabili, persoane fizice și juridice, până la data de 31 martie a 
anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a 

consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine 

Consiliului General al Municipiului Bucureşti.                                  

 

10% 
 

 

 

10% 

 

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2) 

- (5) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

Zona în cadrul localităţii  Rangul locaităţii  

  0  I  II  III  IV  V  

A  2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 

B  2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 

C  2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95 

D  2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90 
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CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)        
    (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a 

terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. 

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, 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 
localității 

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 
INDEXATE CU RATA INFLAȚIEI 5,1% 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A     1002 947     1053 995 

B     947 713     995 749 

C     713 475     749 499 

D     466 239     490 251 

 Art. 465 alin. (4)    
 (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren 

se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul 

de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).  
(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:      

 
                                                                                                                                                                                            - lei/ha - 

Nr. 

crt. 

                        Zona 

 
Categoria  

de  folosință 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 INDEXATE CU RATA INFLAȚIEI 
5,1% 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 31 24   33 25   

2 Pășune 24 22   25 23   

3 Fâneață 24 22   25 23   

4 Vie 51 39   54 41   

5 Livadă 58 51   61 54   

6 Pădure sau alt teren cu 
vegetație forestieră 

31 24   33 25   

7 Teren cu ape 17 15   18 16   

8 Drumuri și căi ferate 0 0   0 0   

9 Neproductiv 0 0   0 0   

(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel: 
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Rangul localităţii  Coeficientul de corecţie  

IV – satul Horodniceni 1,10  

V – satele Botești, Brădățel, Mihăiești, Rotopănești  1,00  

(6) Ca excepţie de la prevederile alin. (3) - (5), în 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 prevederilor alin. (7) 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). 

 
 

Art. 465 alin. (7)  În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 

corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):                                                                                                                                                                             

- lei/ha - 

         

Categoria de folosință 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 INDEXATE 
CU RATA INFLAȚIEI 5,1% 

1  Teren cu construcţii 34 36 

2  Teren arabil 55 58 

3  Păşune 31 33 

4  Fâneaţă 31 33 

5  Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 62 65 

5.1  Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6  Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 63 66 

6.1  Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

7  Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 

7.1 

 18 19 

7.1  Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0 0 

8  Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 6 

8.1  Teren cu amenajări piscicole 38 40 

9  Drumuri şi căi ferate 0 0 

10  Teren neproductiv 0 0 

unsaved://LexNavigator.htm/#457
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(8) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de 
folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru 

major al gospodăriei. 

 
 
 

Art. 467 alin. (2)  
Impozitul pe teren se plăteşte anual, 

în două rate egale, până la datele de 
31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 

(2) Pentru plata cu anticipaţie a 

impozitului pe teren, datorat pentru 
întregul an de către contribuabili, 

persoane fizice și juridice, până la 
data de 31 martie inclusiv, a anului 

respectiv, se acordă o bonificaţie de 
până la 10%, stabilită prin hotărâre a 

consiliului local  

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 
2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

 

 
10% 

 

10% 

 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2)       

Nr. 

crt 
Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 INDEXATE CU RATA 

INFLAȚIEI 5,1% 

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 

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

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 

8 8 

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

9 9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 
inclusiv 

21 22 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 

inclusiv 

80 84 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 
inclusiv 

161 169 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 323 339 

7 Autobuze, autocare, microbuze 27 28 

8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă 

autorizată de până la 12 tone, inclusiv 

33 35 
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9 Tractoare înmatriculate 21 22 

 
II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 INDEXATE CU RATA 

INFLAȚIEI 5,1% 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3  

                      4 

 

                       4 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 6 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 167 176 

 * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta 

 

Art. 470 alin. (3) 
În cazul mijloacelor de 

transport hibride, impozitul se 

reduce cu minimum 50%, 
conform hotărârii consiliului 

local. 

 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 

 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

50% - 100% 50% 

 
 

 
 

 

Art. 470 alin. (5)       

 
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă 
admisă  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL  

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 INDEXATE CU RATA 

INFLATIEI 5,1% 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 
pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 

motoare 

Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare 

I două axe 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 148 0 156 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 148 409 156 430 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 409 577 430 606 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 577 1.302 606 1.368 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 577 1.302 606 1.368 

II 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 148 258 156 271 
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 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 258 528 271 555 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 528 684 555 719 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 684 1.056 719 1.110 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1.056 1.641 1.110 1.725 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1.056 1.641 1.110 1.725 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1.056 1.641 1.110 1.725 
III 4 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 687 695 722 730 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 695 1.084 730 1.139 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1.048 1.721 1.101 1.809 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.721 2.552 1.809 2.682 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.721 2.552 1.809 2.682 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1.721 2.552 1.809 2.682 

 

Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă 

admisă 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL  

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 INDEXATE CU RATA INFLAȚIEI 

5,1% 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau un 
echivalentele 

recunoscute 

alte sisteme de 

suspensie pentru axele 
motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau un 
echivalentele 

recunoscute, majorate 

alte sisteme de suspensie pentru 

axele motoare, majorate 

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 67 0 70 
 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 67 152 70 160 
 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 152 375 160 394 
 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 375 461 394 485 
 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 461 832 485 874 
 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 832 1.459 874 1.533 
 9 Masa de cel puțin 28 tone 832 1.459 874 1.533 
II 2 + 2 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 143 333 150 350 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 333 548 350 576 
 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 548 803 576 844 
 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 803 971 844 1.021 
 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 971 1.592 1.021 1.673 
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 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.592 2.210 1.673 2.323 
 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.210 3.356 2.323 3.527 
 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.210 3.356 2.323 3.527 
 9 Masa de cel puțin 38 tone 2.323 3.527 2.441 3.707 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.760 2.447 1.850 2.572 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.447 3.326 2.572 3.496 
 3 Masa de cel puțin 40 tone 2.447 3.326 2.572 3.496 
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.553 2.158 1.632 2.268 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.158 2.984 2.268 3.136 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.984 4.415 3.136 4.640 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 2.984 4.415 3.136 4.640 
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 885 1.069 930 1.124 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.069 1.597 1.124 1.678 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.597 2.543 1.678 2.673 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 1.597 2.543 1.678 2.673 
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CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALTOR AVIZE ȘI 

AUTORIZAȚII 

Art. 474 alin. (1)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban    

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 INDEXATE CU 

RATA INFLAȚIEI 5,1% 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - 

a) până la 150 m² inclusiv 6 6 

b) între 151 și 250 m² inclusiv 7 7 

c) între 251 și 500 m² inclusiv 9 9 

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

 
Masa totală maximă autorizată NIVELURILE  STABILITE  

PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2023 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

INDEXATE CU RATA 
INFLAȚIEI 5,1% 

Impozit - lei - Impozit - lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 38 40 

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  57 60 

d. Peste 5 tone 72 76 

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 24 25 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 63 66 

3. Bărci cu motor 234 246 

4. Nave de sport și agrement 0 – 1.246 1.310 

5. Scutere de apă 234 246 

6. Remorchere și împingătoare: X X 

a) până la 500 CP, inclusiv 623 655 

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 1.013 1.065 

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1.557 1.636 

d) peste 4000 CP 2.492 2.619 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 202 212 

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 202 212 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 312 328 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 546 574 

Art. 472 alin. (2)                                                               
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2023 

0% - 10% 10% pentru persoane fizice  
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d) între 501 și 750 m² inclusiv 13 14 

e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 16 17 

f) peste 1.000 m² 15 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2 

15 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depășește 1.000 m2 

(2) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

Art. 474 alin. (4) 

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

 

17 

 

18 

Taxa pentru eliberarea certificatului de atestate a edificării/ extinderii 
construcției  17 

 
18 

(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire - anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor 

de construcţii. 

(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor 
de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 

(7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli: 
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia; 

(literă modificată prin art. I pct. 39 din O.U.G. nr. 50/2015 - publicată la 3 noiembrie 2015, în vigoare de la 1 ianuarie 2019) 
b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii 

stabilită conform art. 457; 

c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia 
respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de 

specialitate al autorităţii administraţiei publice locale; 
d) până în cea de-a 15 - a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al 

autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 

e) până în cea de-a 15 - a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită 
pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de 

autoritatea administraţiei publice locale. 
(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale. 
(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă 

stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 

(10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice 
şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se 

calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă între 0 şi 15 
lei. 
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Art. 474 alin. (10)   
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări  

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare 

lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării 
studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele 

de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii 
drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin 

înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi 
la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă între 0 

şi 15 lei. 

 
 În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi 

prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv 
afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de 

cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se 

regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată. 

 
 

 

 
 

 
17 lei/mp afectat 

 
 

 

 
 

 
18 lei /mp afectat 

Art. 474 alin. (14) 

Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, 
cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și 

reclame situate pe căile și în spațiile publice 

8 8 lei/mp  

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și 

branșamente 

15 16 

Art. 474 alin. (16)  
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și 

adresă 

9 9 

Art. 475 alin. (1)  

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 
23 24 
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Art. 475 alin. (2)   
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 

eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul 

agricol a)85 lei- eliberare atestat de producător 
și carnetul de comercializare pentru 

comercializarea produselor agricole altele 
decât cele precizate la lit. b) ; 53 lei-viza 

anuală ;  
 

b)37 lei -eliberarea atestatului de 

producator şi pentru eliberarea carnetului 
de comercializare a produselor din sectorul 

agricol pentru producătorii agricolii 
care predau zilnic/periodic laptele 

crud in vederea procesării la centrele 

de colectare/preluare în vederea 
procesării şi pentru persoanele care 

predau animalele pentru sacrificare la 
abatoare; 10 lei-viza anuală;  

 

 
a) 90 lei taxa pentru eliberare atestat 

de producător și carnet de 

comercializare pentru comercializarea 
produselor agricole altele decât cele 

precizate la lit. b) și 56 lei-viza 
anuală;  

 
b) 40 lei taxa pentru eliberarea 

atestatului de producator şi pentru 

carnetul de comercializare a 
produselor din sectorul agricol pentru 

producătorii agricoli care predau 
zilnic/periodic laptele crud in vederea 

procesării la centrele de 

colectare/preluare în vederea 
procesării şi pentru persoanele care 

predau animalele pentru sacrificare la 
abatoare și 11 lei-viza anuală;  

 
c) 40 lei taxa pentru eliberarea celui 

de al doilea carnet de comercializare;  
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Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind 

desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață de 

până la 500 m2, inclusiv 
(3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 

561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 
şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării 

activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul 
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind 

actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, 

datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după 
caz, în a cărui rază administrativ - teritorială se desfăşoară 

activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa 

aferentă activităţilor respective, în sumă de: 

a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, 
inclusiv; 

b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2. 
 (4) Nivelul taxei prevăzute la alin. (3) se stabileşte prin hotărâre a 

consiliului local. (5) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul îndeplineşte 

condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui 

rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de 
comercializare.  

(5) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (3), 
în cazul în care persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se 

emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află sediul 

sau punctul de lucru.  
 

693 
728 până la 500 m2;  

 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind 

desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață mai 

mare de 500 m2 

4.260 4.477 peste 500 m2 

 
 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

 

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

 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL 
PENTRU ANUL 2023  

1%  - 3% 3% 
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Art. 478 alin. (2)  

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 
  

Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se 
calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a 

fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau 

publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel: 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 

FISCAL 

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 INDEXATE CU 

RATA INFLAȚIEI 5,1% 

- lei/m2 sau fracțiune de m2 - - lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o 

activitate economică 
35 37 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de 
afișaj pentru reclamă și publicitate 

26 27 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  

Impozitul pe spectacole 
 Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la 

suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, 

balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 

prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competiție sportivă internă sau internațională 

 

2% 

 

2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la 

lit. a) 

5% 5% 

 
CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 

Art. 484 
Taxe speciale Sunt prevăzute în anexa A 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

Sunt prevăzute în anexa A 

 
 

 
CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL  

PENTRU ANUL 2022 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 INDEXATE CU 
RATA INFLAȚIEI 5,1% 
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Art. 486 alin. (1) Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor 
publice pentru vânzători ambulanți pentru comerț 

 108 lei/zi 

Taxă pentru comerț ambulant (vânzarea produselor din autovehicule)  53 
56 lei/zi 

 

Taxă utilizare temporară a Căminelor Culturale pentru nunți 534 
561 lei/zi 

 

Taxă utilizare temporară a Căminelor Culturale pentru baluri, hore, 
diverse activități 

 210 lei/ zi baluri, hore, diverse activități 

Art. 486 alin. (2) Impozitul pe mijloacele lente: 

  
150 

158 lei/ an  

-se stabileşte conform art. 486 alin. 2, 
suma de 158 lei/an pentru tractor/ 

combină agricolă/ buldoexcavator/ 
autogreder/buldozer pe pneuri. Taxa 

instituită este anuală, se calculează 

pentru fiecare vehicul lent utilizat de 
contribuabili- persoane fizice/juridice și se 

achită până la data 31 martie a anului de 
referință.  

Taxă închiriere buldoexcavator din dotarea comunei 

Horodniceni 
Închierirea buldoexcavatorului se face pentru minim o oră. Solicitanții 

depun la registratura primăriei o cerere scrisă în care se va preciza 
numărul estimat de ore pentru care solicită închirierea 

buldoexcavatorului, locația și activitățile executate. Cererea de 

supune aprobării primarului, care va programa data și ora deplasării 
utilajului în funcție de solicitările similare sau de necesitățiile 

autorității publice care are prioritate. Persoana responsabilă cu 
utilizarea utilajului (șoferul) va întocmi un referat care va confirma 

timpul efectiv lucrat în ore. În baza timpului efectiv lucrat, persona 

responsabilă cu încasarea taxelor și impozitelor locale, va calcula 
tariful prin înmulțirea numărului de ore cu taxa stabilită de către 

consiliul local. Tariful astfel calculat va fi achitat de către solicitant la 
casieria primăria.  

 
150 lei/ ora de funcționare  

Durata minimă de închiriere: o oră  

Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț 

pe cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a 
consiliului local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această 

valoare*. 

586 616 

1. Utilizarea/ocuparea locurilor publice se face în baza cererii persoanei fizice sau juridice aprobată de conducătorul unității administrativ-teritoariale 
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NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii 

administrativ-teritoriale. 
 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2022 

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

Art. 489 alin. (2) 

„(2) Cotele adiționale … nu pot fi mai mari de 
50% față de nivelurile maxime stabilite în 

prezentul titlu.” 

0% - 50%  

0% 

*Se inserează rând pentru fiecare impozit și taxă locală asupra căruia/căreia se stabilește cotă adițională. 
NOTĂ: Cotele adiționale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor locale datorate, fie că nivelurile 

respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale.  

Art. 489 alin. (4) 

(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani 
consecutiv, consiliul local poate majora impozitul 

pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea 
an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a 

consiliului local 

 

 
0% - 500% 

 

 
500% 

 

Art. 489 alin. (5) 

(5) Consiliul local poate majora impozitul pe 
clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% 

pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate 
în intravilan. 

(6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi 

terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin 
hotărâre a consiliului local. 

(7) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa 
alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului 

local conform elementelor de identificare potrivit 

nomenclaturii stradale. 
(8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit 

alin. (7) au caracter individual. 

 

 
0% - 500% 

 

 
500% 
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CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 alin. 3) „Contravenția prezăută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 79 lei la 315 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 315 lei la 
785 lei.  

Art. 493 alin. (41) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data 

primirii solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 564  la 2.823 lei. 
Art. 493 alin. (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%. 

Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data 

încheierii procesului - verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
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CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE 

Anexa A 
 

Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare  
 Regulamentul pentru stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în care se pot institui taxe speciale, modul de organizare și de 

funcționate a serviciilor de interes public local este prevăzut în anexa nr. 2 la HCL nr. 90 din 22.12.2023 
 

Art. 484 

Taxe speciale 

„(2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după 

caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se 

stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare.” 

NIVELURILE 

STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

- lei - 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

INDEXATE CU RATA 

INFLAȚIEI 5,1% 
- lei - 

Nr. 

crt. 

Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile 

Consiliului Local prin care s-au instituit aceste 
taxe speciale 

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE 

ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA  

1. 1 
Art. 6  alin. (2) din  Ordonanța Guvernului nr. 

99/2000  

1. Taxa pentru eliberarea  autorizației pentru desfăşurarea 

activităţilor economice în spaţii de pe raza UAT Horodniceni şi 

viza anuală a acestora se stabileşte astfel,conform art. 484, 
alin.1), 2) , 3) Codul fiscal, astfel: 

a)pentru activităţi de comerţ cu amănuntul și cu 
ridicata persoane juridice și PFA, I.I și I.F ; 

b)pentru activităţile de prestări servicii şi producţie  
c)pentru activități agricole şi alte activităţi cu excepția 

celor prevăzute la lit. a) și b) prestate de P.F.A ,I.I , I.F; 

   
 

a)224 lei pentru 
activități de comerț 

prestate de persoane 

juridice -societăți 
comerciale și PFA, I.I., 

I.F, cu puncte de lucru 
pe raza uat 

Horodniceni;  
-117 lei –viza anuală; 

  

b)170 lei pentru 
activităţile de 

producţie și prestări 
servicii ; 

-55 lei-viza anuală;  

 
c)15 lei alte activități cu 

excepția celor prevăzute 
la lit. a) și b) prestate 

de P.F.A ,I.I , I.F ; 

 

a) 235 lei pentru 

activități de comerț  cu 
amănuntul și cu ridicat 

(cod CAEN prestate de 
persoane juridice -

societăți comerciale și 

PFA, I.I., I.F, cu 
puncte de lucru pe 

raza uat Horodniceni;  
-123 lei –viza anuală; 

  
b) 179 lei pentru 

activităţile de producţie 

și prestări servicii ; 
-83 lei-viza anuală;  

 
c) 16 lei alte activități cu 

excepția celor prevăzute 

la lit. a) și b) prestate 
de P.F.A,I.I , I.F ; 

2.  Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 
Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor de 

copiere a documentelor 

A4-1leu/pagina 

A3-2lei/pagina 

A4-1 leu /pagina 

A3-2 lei/pagina 

3.  
art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 

iunie 2006 privind finanţele publice locale 
Taxă eliberare diverse copii din arhivă  5 lei/ pagina 
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4.  
art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 
iunie 2006 privind finanţele publice locale 

Taxa  specială privind servicii de multiplicat acte sau 

documentele solicitate în temeiul Legii nr. 544/2001  privind 
liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare 

 1,5 lei/pagină 

5.  
art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 

iunie 2006 privind finanţele publice locale 

Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a 

edificării/extinderii construcției/ procesului verbal de recepție 
la terminarea lucrărilor 

 10 lei 

6.  
art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 

iunie 2006 privind finanţele publice locale 

Taxa pentru eliberarea certificatului privind actualizarea 

informațiilor tehnice în Cartea Funciară 
 10 lei  

7.  
art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 
iunie 2006 privind finanţele publice locale 

Taxă eliberare adeverință de atestare a edificării/ extinderii/ 
schimbării destinației construcției/ construcțiilor, prevazută de 

art.37 alin.(6) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construire, executate fără autorizație de 
construire sau cu nerespectarea autorizației de construire, iar 

împlinirea termenului de prescripție prevăzut la art.31 din 
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construire  

  

8. â  

În cazul extinderilor de construcții sau construcții nou 

edificate : 
a.1) construcții rezidențiale și /sau construcții anexă la clădire 

rezidențială, taxa/adeverință este de 
 

 a.2) În cazul altor construcții decât construcții rezidențiale sau 

anexe la construcții rezidențiale , taxa/adeverință este de : 

  

 

Valoarea impozabilă a 

construcției calculată 

potrivit art.457 din 
Codul Fiscal x 0,005 

 

Valoarea impozabilă a 

construcției calculată 
potrivit art.457 din 

Codul Fiscal x 0,01 

9.   
În cazul în care, la o clădire existentă, prin lucrările 
executate, suprafața construită nu s-a 

modificat,taxa/adeverință este de : 

      2.000 lei 
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10.  
Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și 
c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea … 

nr. 101/2006, republicată 

Taxe speciale pentru servicii de salubrizare cu termen 

de plată:  

a) prima rată până la data de 31 martie;  
b) a doua rată până la 30 septembrie;  

 datorată în cazul în care persoana fizică/ juridică nu a 
încheiat contract de salubrizare cu un operator de 

salubrizare;  

 
*În situația în care din încasarea taxelor stabilite nu se asigură  

integral acoperirea costurilor privind serviciiile de salubrizare 
prestate în baza contractului de prestări servicii încheiat de 
comuna Horodniceni cu operatorul economic, diferenta de 
plata a taxei de salubrizare este subventionata 100% din 
bugetul local.  

 
 

58 lei-persoane 
fizice/gospodărie/an; 

564 lei-persoane 
juridice ,societăți 

comerciale și 

P.F.A,I.I,I.F ce 
desfășoară activităţi 

economice,cu puncte de 
lucru  pe raza uat 

Horodniceni  

 

-5 lei/lună/ persoană; 
pentru locuințele unde 

locuiesc mai mult de 2 
minori, taxa de 

salubrizare se 

calculează și achită 
doar pentru 2 minori;  

-60 lei/ an/ locuință 
neocupată;  

- 900 lei pentru 

persoane juridice: 
societăți comerciale și 

P.F.A,I.I,I.F, cu puncte 
de lucru, care 

desfășoară activitate 
economică  pe raza uat 

Horodniceni și detin 

autorizaţii de 
funcţionare; sunt 

excluse de la plata 
taxei de salubrizare, 

P.F.A, I.I, I.F, care au 

ca obiect principal de 
activitate: activități  

din domeniul 
agriculturii (cod CAEN: 

0111- Cultivarea 
cerealelor, 0124- 

Cultivarea fructelor 

semințoase și 
sâmburoase, 0150 – 

Activitati în ferme 
mixte, etc.) care nu 

dețin clădiri 

nerezidențiale, nu au 
punct de lucru și 

autorizație de 
funcționare; 

- 300 lei pentru 

societăți comerciale 
care au sediul pe raza 

comunei fără punct de 
lucru, fără autorizație 

de funcționare;    
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11.  

1. Art. 23 alin. (3) din Ordinul ministrului 

administrației și internelor nr. 1501/2006  
Se înregistrează de către consiliile locale 

numai mopedele, tractoarele care nu se supun 
înmatriculării, maşinile şi utilajele 

autopropulsate utilizate în lucrări de 

construcţii, agricole, forestiere, care păstrează 
caracteristicile de bază ale unui tractor, şi 

troleibuzele omologate, potrivit legii, de către 
Regia Autonomă „Registrul Auto Român”, 

precum şi tramvaiele, maşinile şi utilajele 

autopropulsate utilizate în lucrări de 
construcţii, agricole, forestiere, care nu 

păstrează caracteristicile de bază ale unui 
tractor, şi vehiculele cu tracţiune animală. 

Taxă pentru înregistrare și  contravaloarea certificatului de 

înregistrare/plăcuțelor de înregistrare 
 

 

45 

 

47 
 

 

12.  
art.1838 Cod Civil, art. 30 alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind 

finanţele publice locale 

Taxă redactare/înregistrare contracte de arendă- taxa se 

achită anticipat de către solicitant, la casieria instituției și se 

suportă de către arendaș conform prevederilor Codului Civil, 
art. 1838 alin. (5)  

10 11 

13.  
art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 
iunie 2006 privind finanţele publice locale 

Taxa specială pentru eliberarea  în aceeași zi, pe suport hârtie, 

a Certificatului de atestare fiscală pentru persoane fizice și 
juridice. 

22 23 

14.  
art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 

iunie 2006 privind finanţele publice locale 

Taxă eliberare certificat fiscal în regim normal, în termenul 

prevăzut de lege 
5 5 

15.  
art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273 din 29 

iunie 2006 privind finanţele publice locale 

Taxa pentru copii din Registrul Agricol Electronic  2 lei/ filă 

 

16.  
OUG nr.33/2002, art. 30 alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind 

finanţele publice locale 

Taxă eliberare adeverinţe de rol agricol în regim de urgență 

(respectiv în ziua solicitării adeverinței). 
5 

 
10 

 

17.  

Legea 17/2014, art. 30 alin. (1) şi (2) din 

Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind 
finanţele publice locale 

Taxă întocmire/procesare dosar Legea 17/2014 privind 

vânzarea terenurilor din extravilan  
22 30 
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18.  
Ordin 1069/28.07.2016, art. 30 alin. (1) şi (2) 
din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind 

finanţele publice locale 

Taxă pentru vizarea în regim de urgență (în aceeași zi cu 

depunerea documentelor) a contractului de înstrăinare/ 
dobândire a unui mijloc de transport (model 2016 ITL 054), 

factura/ fișa de înmatriculare auto/ radiere auto în vederea 
dobândirii sau înstrăinării unui mijloc de transport  

Taxa se achită anticipat de către solicitant, odată cu 

depunerea „Declarației fiscale pentru stabilirea impozitului/ 
taxei pe mijloacele de transport aflate în proprietatea 

persoanelor fizice/ juridice” sau a „Declarației pentru scoaterea 
din evidență a mijloacelor de transport”, documente care la 

stau la baza prelucrării în registrul unic pentru înregistrarea 

mijloacelor de transport  

 25 

19.  

 

Legea 119/1996, art. 30 alin. (1) şi (2) din 
Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind 

finanţele publice locale 

 

Taxa specială în vederea eliberării în regim de urgență a 
următoarelor documente : duplicate certificate de stare civilă 

(naștere, căsătorie, deces ) în locul celor pierdute, sustrase, 
distruse sau deteriorate , Extrase multilingve ale actelor de 

stare civilă (naștere, căsătorie, deces) 

 

30  

(termen de  eliberare 

maximum 24 ore) 

 Taxă pentru eliberarea anexei nr. 24  15 

Taxă procesare documentație privind aprobarea transcrierii 
certificatelor și a extraselor de stare civilă procurate din 

străinătate în regim de urgență  

 80 

     

          1. Temeiurile juridice, precum și denumirile taxelor speciale din modelul-cadru au doar caracter de exemplificare, fără a fi limitative/exhaustive. 

 

     

 

Impozitele și taxele stabilite în prezenta anexă se aplică începând cu 01.01.2023.  
Prevederile prezentei anexe se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Condul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și cu normele de aplicare 

ale Codului fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare.  
 

 
 

 

                               Primar,                                                                        Secretar general,  
 

 
 

 

 
 



           Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 90 din 23.12.2022 

 

 

REGULAMENT 

de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor special  şi domeniile în care se pot 

institui 

 

 

I. Scopul adoptării prezentului regulament  

 

Art. 1. Prezentul Regulament stabileşte cadrul general în care Consiliul Local al comunei 

Horodniceni poate adopta taxe speciale pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în 

interesul persoanelor fizice şi juridice. Taxele speciale se instituie prin Hotărâri de consiliu 

distincte, caz în care acestea constituie şi modalitatea administrării acestora, sau prin hotărâri de 

consiliul local prin care se adoptă anual impozitele şi taxele locale.  

 

   În sensul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare şi a prezentei hotărâri, taxele speciale sunt instituite de Consiliul local pentru 

funcţionarea unor servicii publice create în interesul persoanelor fizice şi juridice, care se folosesc 

de serviciile publice pentru care s-au instituit taxele speciale. 

Cadrul legal de instituire a taxelor speciale este asigurat de art. 484 din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 30 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Taxele speciale se instituie de către consiliul local în următoarele condiţii: 

•taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile 

oferite; 

•cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, prin hotărâre a consiliului veniturile realizate din 

taxele speciale se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor legate de întreţinerea şi 

funcţionare a serviciilor pentru care s-au instituit taxele speciale; 

•modul de instituire, stabilire, încasare, declarare, destinaţia taxelor speciale, contravenţiile şi 

sancţiunile în domeniu se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, odată cu instituirea taxelor 

speciale; 

•pentru neachitarea la scadenţă a contravalorii serviciului prestat, se vor percepe majorări şi/sau 

penalităţi de întârziere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 

II. Sectoarele de activitate în care se pot institui taxe speciale  

 

Art. 2.  Domeniile de activitate în care Consiliul Local poate institui taxe speciale: 

- Furnizarea, desfăşurarea, înfiinţarea unor servicii publice (serviciul de salubrizare) 

- Administrarea domeniul public şi privat al comunei Horodniceni;  



- Desfăşurarea, finanţarea unor activităţi de utilitate publică;  

- Urbanism;  

- Autorizaţii pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare;  

- Cadastru;  

- Copiere şi comunicare documente din arhiva comunei Horodniceni;  

- Utilizarea infrastructurii, a utilajelor proprietate a comunei ;  

- înregistrarea și  contravaloarea certificatului de înregistrare/plăcuțelor de înregistare 

pentru mopede/tractoare care nu se supun înmatriculării;  

- închirierea Căminelor Culturale din comună, pentru desfăşurarea evenimentelor; 

- eliberarea unor acte într-un termen mai scurt decât cel stabilit prin lege;  

- eliberarea adeverinţelor de rol agricol ;  

- întocmirea și transmiterea  către DAJ dosarele de vânzare a terenurilor din extravilan 

potrivit Legii 17/2014 privind vânzarea terenurilor din extravilan, în vederea 

recuperării costurilor aferente cu copierea și a taxelor poștale;  

 

 1. Taxa pentru eliberarea  autorizației pentru desfăşurarea activităţilor economice în 

spaţii de pe raza UAT Horodniceni şi viza anuală a acestora se stabileşte astfel,conform art. 484, 

alin.1), 2) , 3) Codul fiscal, astfel: 

a)pentru activităţi de comerţ cu amănuntul și cu ridicata persoane juridice și PFA, I.I și I.F ; 

b)pentru activităţile de prestări servicii şi producţie  

c)pentru activități agricole şi alte activităţi cu excepția celor prevăzute la lit. a) și b) prestate de 

P.F.A ,I.I , I.F; 

 Activitățile comerciale supuse autorizării sunt cele prevăzute în anexa la Ordonanța Guvernului 

nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată cu modificările 

și completările ulterioare. 

 Documentele care vor fi eliberate de către Primăria comunei Horodniceni în vederea desfășurării 

activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, inclusiv  de tip CAEN 561 – 

restaurante, 563- baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor și 932 – alte activități recreative 

și distractive sunt : 

 Acordul de funcționare pentru operatorii economici ce desfășoară activități comerciale și 

prestări de servicii altele decât codurile CAEN 561 – restaurante, 563- baruri şi alte activităţi de 

servire a băuturilor și 932 – alte activități recreative și distractive 

 Autorizația pentru desfășurarea activității de către operatorii economici a căror activitate 

este înregistrată în grupele CAEN 561 – restaurante, 563- baruri şi alte activităţi de servire a 

băuturilor și 932 – alte activități recreative și distractive 

 Acord modificare orar de funcționare pentru operatorii economici ce desfășoară activități 

comerciale și prestări de servicii inclusiv codurile CAEN 561 – restaurante, 563- baruri şi alte 

activităţi de servire a băuturilor și 932 – alte activități recreative și distractive.  

    Acordul de funcționare va fi solicitat de către operatorii economici ce desfășoară efectiv 

activități comerciale și prestări de servicii și au punct de lucru în comuna Horodniceni (persoane 

fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale altele decat 



codurile CAEN 561 – restaurante, 563- baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor  și 932 – alte 

activități recreative și distractive). 

     

 

2. Taxa specială de salubrizare se colectează de bugetul local, sumele încasate fiind folosite 

pentru cheltuieli specifice serviciului de salubrizare, stabilită, conform prevederilor art. 6 din Legea 

101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările ulterioare. 

 

Taxa se plătește de către persoanele fizice care dețin imobile pe raza comunei Horodniceni  

și care nu au încheiat contracte de salubrizare cu un operator de salubrizare precum și de 

persoanele juridice/ P.F.A./I.I. care au sediul și punctul de lucru și care desfășoară activități 

economice în comuna Horodniceni și care nu au încheiat contracte de salubrizare cu un operator 

de salubrizare.  

În cazul locuințelor neocupate, pentru care se depune declarația proprietarului pe propria 

răspundere, însoțită de documente justificative ( carte de identitate din care reiese că domiciliul/ 

reședința este în alte localitate, contract de muncă din străinătate etc), se instituie taxa de 

salubrizare pentru locuințe neocupate. De asemenea, taxa pentru locuințe neocupate se va 

percepe și pentru contribuabilii dețin mai multe imobile cu destinația locuință din care doar una 

utilizată ca locuință principală.  

Taxa de salubrizare se stabilește pe baza declarației de impunere depuse de contribuabili 

și se plătește semestrial în două rate egale, respectiv:  

a) rata I, până la data de 31 martie, inclusiv;  

b) rata a II-a, până la dat de 30 septembrie inclusiv.  

În cazul în care termenul de plată a taxei de salubrizare expiră într-o zi nelucrătoare, plata 

se consideră în termen dacă se efectuează în ziua lucrătoare imediat următoare.  

Pentru neplata la termen a taxei de salubrizare, se datorează majorări și penalități, 

conform dispozițiilor legale.  

Neplata taxei la scadență atrage majorări de întârziere de 0,1% din cuantumul taxei 

neachitate la termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat  

următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusive. 

Declararea, stabilirea, verificarea și colectarea taxei special, soluționarea împotriva actelor 

administrative se realizează în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

Stabilirea obligației de plată reprezentând taxa special de salubrizare datorată de beneficiarii 

serviciului de salubrizare se realizează după depunerea declarațiilor de impunere de către 

contribuabili sau din oficiu, în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală. 

Taxa de salubrizare se stabilește pe baza declarațiilor de impunere depuse inițial de către 

contribuabili și se recalculează pe baza declarației de rectificare depusă în termen de 30 de zile 

de la data aparițiie oricărei modificări în ceea ce privește numărul de persoane care locuiesc în 

imobil. Declararea se face pe propria răspundere sub sancțiunea infracțiunii de fals în declarații.  

În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane care locuiesc în fiecare 

locuință, se pot efectua inspecții fiscale la domiciliul contribuabilului și se fac verificări din oficiu 

folosind informațiile existente la nivelul celorlalte compartimente ale primăriei.  



 În caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligația de 

depunere a declarației de impunere și de plata a taxei de salubrizare revine moștenitorului de 

drept al acestuia.  

 

Sumele încasate se fac venit la bugetul local, iar sumele astfel colectate vor fi folosite 

pentru plata cheltuielilor de colectare a deșeurilor de la populația din comuna Horodniceni precum 

și alte cheltuieli cu salubrizarea.  

    În cazul în care în timpul anului intervin modificări cu privire la numărul de persoane din 

gospodărie, contribuabilul va depune o declarație în termen de 30 de zile de la data apariției 

modificărilor respective, urmând ca modificarea taxei speciale de salubrizare să se efectueze 

începând cu data de întâi a lunii următoare. La declarație se vor anexa orice documente 

justificative, care atestă situația respectivă. În acest caz cuantumul taxei se recalculează 

proporțional cu perioada rămasă.  

     Sunt exceptate de la plata taxei de salubrizare persoanele fizice și juridice care au încheiat 

contract cu un operator de salubrizare, școlile, grădinițele, poliția, cabinetul medical, lăcașurile de 

cult.  

    

    3. Taxă eliberare diverse copii din arhivă, este stabilită în baza art. 21 din Legea 16/1996 

și Legea nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul Fiscal, art. 484; 

Conform Legii 16/1996, art. 29:,, creatorii și deținătorii de documente sunt obligați să 

elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice și a persoanelor juridice, certificate, copii și 

extrase de pe documentele pe care le creează și le dețin, inclusive de pe cele pentru care nu s-a 

împlinit termenul prevăzut la art. 13, dacă acestea se referă la drepturi care îl privesc pe solicitant” 

și a Legii nr. 227/2015, art. 484: ‘’pentru funcționarea unor servicii publice locale create în 

interesul persoanelor fizice și juridice, consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului 

București, după caz, pot adopta taxe speciale”. 

Prezenta procedură se aplică solicitărilor în vederea eliberării de documente arhivistice. 

 Arhiva instituției are rolul de a elibera documente, fie prin consultare, multiplicate, conform 

cu originalul. Întrucât aceste solicitări sunt în număr din ce în ce mai mare, fapt pentru care se 

consumă materiale (hârtie, tuș), costisitoare în momentul de față pentru bugetul primăriei. Taxa 

se achită numai de persoanele fizice și juridice, care beneficiază de serviciile publice local prestate 

de către primărie și pentru care s-au instituit aceste taxe. Solicitantul va intra în posesia 

documentelor în momentul în care face dovada că este proprietarul actului solicitat sau este 

împuternicit să facă acest lucru. 

 

 4.Taxă redactare contracte de arendare se achită anticipat la întocmirea contractelor 

de arendare care presupune redactarea a trei exemplare de contracte de arendare și a celorlalte 

acte doveditoare care fac obiectul contractelor de arendare, verificarea datelor din contracte, 

înregistrarea contractelor în registrul special al contractelor de arendare, deschiderea rolului 

agricol pentru arendaș  și verificarea rolului arendatorului, eliberarea a două exemplare din 

contractele de arendare către solicitant. 

 



 5. Taxă întocmire/procesare dosar vânzare teren în extravilan cf. Legii 17/2014  

modificata prin Legea 175/2020 taxa se achită anticipat o dată cu depunerea cererii și presupune: 

- primirea și verificarea cererii pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului împreună cu oferta 

de vânzare teren precum și documentele doveditoare despre terenul din ofertă. 

- în termen de o zi de la preluarea dosarului, se afișează la avizierul de la sediul primăriei și după 

caz, pe site-ul primăriei, pentru o perioadă de 45 zile, pe bază de proces verbal de afișare. 

- pe măsură ce dosarele sunt preluate și înregistrate în registrul de evidență a ofertelor de 

vânzare, o copie a dosarului, certificat conform cu originalul, însoțit de un opis cu conținutul 

explicit al dosarului, paginile numerotate și adresa de transmitere cu număr de înregistrare, se 

transmite la DAJ/MADR Suceava prin poșta sau prin delegat în termen de 3 zile lucrătoare de la 

data înregistrării cererii. 

- numărul adresei de transmitere se înregistrează în Registrul de evidență a ofertelor la rubrica 

corespunzătoare. 

- înregistrarea preemptorilor care au comunicat primăriei acceptarea ofertei vânzătorului, 

respectiv depun Comunicarea de Acceptare împreună cu documentele aferente conform normelor 

metodologice. 

- verificarea comunicării de acceptare a preemptorului precum și documentele care o însoțesc. 

- înregistrează comunicarea de acceptare a preemptorilor în Registrul de evidență a ofertelor de 

vânzare la rubricele corespunzătoare. 

- comunicarea de acceptare a preemptorilor se afișează la avizier sau după caz, pe site-ul primăriei 

iar o copie, însoțită de un opis cu conținutul explicit al comunicării de acceptare, numerotare iar 

fiecare document să fie certificat conform cu originalul, se va transmite la DAJ/MADR în termen 

de 24 de ore dela înregistrare. Procesul verbal de înregistrare a comunicării de acceptare de către 

preemptor a ofertei, cu menținerea afișării acesteia, se transmite de asemenea la DAJ/MADR. 

- la încheierea perioadei de afișare a ofertei se întocmește un proces verbal prin care se decide 

desemnare a preemtorului câștigător în cazul în care au fost depuse comunicarea de acceptare a 

preemptorilor în termenul legal. 

- în cazul în care, în termenul legal, nici un preemptor nu a depus comunicarea de acceptare 

primăria eliberează adeverința. 

- înregistrarea în Registrul de evidență a ofertelor de vânzare la rubricile corespunzătoare a 

preemptorului câștigător sau a adeverinței după caz. 

- procesul verbal de desemnare a preemptorului câștigător sau copia adeverinței după caz se 

transmit la structura teritorială DAJ/MADR în termen de 24 de ore. 

- adeverința se transmite vânzătorului direct sau prin poștă cu confirmare de primire. 

Taxa încasată se va utiliza pentru plata cheltuielilor cu corespondența și multiplicarea 

documentelor. 

 

 6. Taxă multiplicare document, se achită de către solicitant după cum urmează: 

-în cazul în care se solicită copii ale documentelor deținute de Primăria Horodniceni în baza Legii 

544/2001 conform art. 9 alin. (1) în cazul în care solicitarea de informații implică realizarea de 

copii de pe documentele deținute de autoritatea sau instituția publică, costul serviciilor de copiere 

este suportat de solicitant, în condițiile legii. Astfel funcționarul responsabil cu identificarea și 



copierea documentelor solicitate întocmește nota de plată, împreună cu documentația aferentă, 

pentru expedierea directă; În cazul în care documentele solicitate se expediază prin poștă, 

funcționarul responsabil cu pregătirea acestora va înștiința în scris solicitantul privind cuantumul 

taxei speciale de copiere și modalitățile de plată a acesteia și va urmări achitarea acesteia anterior 

expedierii documentelor; Taxa se încasează la ridicarea documentelor solicitate sau anterior 

expedierii acestora prin poștă; 

 

       7. Taxe eliberare adeverințe/certificat fiscal/ vizarea în regim de urgență (în 

aceeași zi cu depunerea documentelor) a contractului de înstrăinare/ dobândire a 

unui mijloc de transport – taxele se achită anticipat de către solicitant, la casierie, odată cu 

depunerea cererii de eliberare documente, de către persoanele care beneficiază de serviciile 

publice oferite de compartimentul impozite și taxe locale.  

 

       8. Taxa specială în vederea eliberării în regim de urgență a următoarelor 

documente : Certificate de stare civilă (naștere, căsătorie, deces ) în locul celor 

pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate , Extrase multilingve ale actelor de stare 

civilă (naștere, căsătorie, deces), taxă pentru transcrierea certificatelor de stare civilă 

emise de către autorităţile străine, în termen de 14  zile calendaristice 

 taxă eliberare anexa 24- taxele se achită anticipat de către solicitant, la casierie, odată cu 

depunerea cererii de eliberare documente, de către persoanele care beneficiază de serviciile 

publice oferite de compartimentul de stare civilă;  

 

 9. Taxă pentru eliberarea procesului- verbal de recepție la terminarea lucărilor, 

pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției,  Taxă 

eliberare adeverință de atestare a edificării/ extinderii/ schimbării destinației 

construcției/ construcțiilor, prevazută de art.37 alin.(6) din Legea nr.50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construire, executate fără autorizație de 

construire sau cu nerespectarea autorizației de construire, iar împlinirea termenului 

de prescripție prevăzut la art.31 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construire  - taxele se achită anticipat de către solicitant, la casierie, odată cu 

depunerea cererii de eliberare documente, de către persoanele care beneficiază de serviciile 

publice oferite de compartimentul urbanism.  

 

 

  Veniturile realizate din taxele sus-enunțate vor fi utilizate integral pentru buna funcționare a 

prestatorilor, prin finanțarea cheltuielilor curente de întreținere și funcționare a serviciilor precum 

și acoperirii sumelor destinate creșterii calității serviciilor publice prin achiziția de active fixe 

corporale și necorporale (tehnică de calcul, mobilier, etc.), materiale (birotică, consumabile), 

obiecte de inventor.  

 

 

 



III. Condiţii de instituire a taxelor speciale  

 

Art. 3. Taxele speciale se vor institui numai în interesul persoanelor fizice şi juridice care se 

folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale respective.  

 

Art. 4. Taxele  speciale se achită odată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor, iar 

veniturile realizate din încasarea taxelor vor fi utilizate pentru dotări (tehnică de calcul, birotică, 

investiţii, reparaţii şi igienizare birouri), alte materiale şi servicii necesare desfăşurării activităţii, 

pentru participarea la cursuri de formare si perfectionare profesională. Taxele speciale instituite 

în conformitate cu prevederile prezentului Regulament se vor încasa într-un cont distinct, deschis 

în afara bugetului local 

 

Art. 5. Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se 

utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice 

locale, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii.  

 

Art. 6. Taxele speciale vor intra în vigoare numai după ce hotărârile Consiliului Local, prin care 

au fost aprobate vor fi aduse la cunoştinţă publică.  

 

Art. 7. Condiţiile prevăzute în prezentul titlu trebuie întrunite cumulativ pentru instituirea taxelor 

speciale. 

 

IV. Modalităţi de consultare şi obţinere a acordului persoanelor fizice şi juridice – beneficiare a 

serviciilor pentru care se instituie taxe speciale  

 

Art. 9. Instituţia publică ce doreşte instituirea unei taxe speciale va întocmi un anunţ cu privire 

la elaborarea proiectului de act normativ şi va asigura publicitatea acestuia după cum urmează: 

- prin afişare la sediul propriu, într-un spaţiu special amenajat accesibil publicului; 

- prin publicarea pe site-ul oficial al Primăriei comunei Horodniceni;  

- prin transmiterea actelor normative către reprezentanţii persoanelor fizice şi juridice 

cărora li se adresează taxele;  

- prin transmiterea proiectelor de acte normative către toate persoanele ce au solicitat 

informaţii în acest sens; 

 

Art. 10. Anunţul referitor la elaborarea proiectului de hotărâre va fi adus la cunoştinţa publică cu 

cel puţin 30 de zile lucrătoare înaintea supunerii spre analiză, avizare şi adoptare de către consiliul 

local şi va cuprinde următoarele elemente: 

- raportul de specialitate privind necesitatea adoptării actului normativ propus 

- termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot transmite în scris propuneri, 

sugestii, opinii, cu valoare de recomandare la proiectul supus dezbaterii.  

 



Art. 11. Termenul de primire a propunerilor, sugestiilor, opiniilor va fi de 10 zile de la aducerea 

la cunoştinţa publică a anunţului referitor la elaborarea proiectului de hotărâre. 

 

Art. 12. Autoritatea publică va supune dezbaterii publice proiectul de act normativ, prin care se 

propune instituirea de taxe speciale, dacă acest lucru se solicită în mod expres de către persoanele 

fizice şi juridice, în termen de cel mult 10 zile de la data solicitării acestui lucru.  

 

Art. 13. Dacă nu se primesc opinii, sugestii, propuneri la proiectele de hotărâri prin care se 

instituie taxe speciale, acestea vor fi supuse dezbaterii Consiliului Local al comunei Horodniceni 

în forma propusă de iniţiator. 

 

 

 

 

 

   Primar,  

                            Secretar general,  

Luiza-Maria MITROFAN 


