ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA OTESANI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. jJ_ .
Cu privire la : Aprobarea indexarii impozite/or si taxelor locale
pentru anul 2023.

Consiliul local al comunei Otesani, intrunit în şedinţa ordinara, publica, în data de 28 aprilie 2022,
la care participa un număr de JO consilieri din totalul de 11 consilieri in jimcfie ai Consiliului Local
Otesani, absentand domnul Obada-Marinescu Gheorghe;
Vazand ca prin votul majoritatii a fost ales presedinte de sedinta domnul consilier Darnescu Stefan,
ales in sedinta ordinara din data de 07 februarie 2022, pe o perioada de 3 luni;
Luând în dezbatere:
- referatul de aprobare si proiectul de hotărâre inif iat de primar cu privire la aprobarea indexarii
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023, inregistrat sub nr. 1784 din 28 martie 2022;
- raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei Otesani, înregistrat sub
nr. 1785 din 28 martie 2022;
- avizul Comisiei Administratie Publica-Juridica, inregistrat la nr.2445 din 26 aprilie 2022;
- avizul Comisiei Buget-Finante, înregistrat la nr.2-146 din 26 aprilie 2022:
-avizul Comisiei pentru Jnvatamant, Cultura, Sport, Protectie Sociala, inregistrat la nr.244 7 din 26
aprilie 2022, prin care se propune admiterea proiectului de hotarare informa si continutul initiat de
primar;
Vazand ca s-au respectat principiile transparentei in procesul de elaborare a proiectelor actelor
normative conform Legii nr.5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica,conform
procesului verbal de afisare nr. 1786 din 28 martie 2022;
Având în vedere prevederile art.491-493 din Legea nr.22 712015 privind Codul fiscal, cu modificarile
si completarile ulterioare, prevederile art.I punct. 18,23 si 36 din Legea nr. 20 712015 privind Codul de
procedura fiscala,cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile titlului IX si titlului X din
Hotararea Guvernului nr. 112016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Codului fiscal, cu modificarile
si completarile ulterioare,prevederile art.16, art.20. alin.(J). lit.b) „ art.30 din Legea nr. 27312006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederile art. 129. alin. (2). lit.b).,
alin.(4). lit.(c). din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 5 712019 privind Codul administrativ,cu
modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.139. alin.(3). lit.c). coroborat cu art.196. alin. (1) . lit.a). din Ordonanta de Urgenta a
Guvernului nr.5712019 privind Codul administrativ, cu un numar de 1O voturi "pentru ", O voturi "
impotriva ", O voturi " abtineri " din totalul de 1Ovoturi exprimate, adopta urmatoarea
HOTARÂRE
Art.1.-Se aproba indexarea cu rata de injlatie de 5, 1 % a impozitelor si taxelor locale care constau
intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, pentru anul 2023,
conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.- Se aproba indexarea cu rata de inflatie de 5, l % a limitelor amenzilor care se fac venit la
bugetul local al comunei Otesani.

A rt.3.-Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01.01.2023.
A rt.4.- Prezenta hotarare se completeaza cu prevederile Legii nr. 22 712015 privind Codul fiscal, ale
Legii nr.22712015 privind Codul de procedura fiscala, precum si cu actele normative subsecvente in
vigoare.
A rt.5-Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, iar
secretarul general al comunei o va comunica Compartimentului financiar contabil, taxe si impozite,
lnstitutiei Prefectului Judetul Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate si o va aduce la
cunoştinţă publică, prin afişare la sediul consiliului local.

CON TRASEMNEAZA PEN TR U LEGA LITA TE,
SECRETAR UL GENERAL AL COMUNEI OTESANI,
BONDOC ELENA - EL/ODORA.
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TABLOUL
CUPRINZÂND VALO RILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILA TE ACESTORA,
PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2023.
I. LEGEA NR.227/2015 privind CODUL FISCAL - TITLUL IX - Impozite

şi

taxe locale

CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI
Art.457. alin.(1 ). In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, se calculeaza prin aplicarea cotei de O, 1% asupra
valorii impozabile a cladirii .
VALO RILE IMPOZABILE
Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice
Art. 457. alin. (2)
NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL 2023
Valoarea impozabilă ··i
Tipul clădirii
-lei/m2 Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice,
încălzire
(condiţii cumulative *** 1

o
A.- Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti
exteriori din caramida arsa sau din orice alte
materiale rezultate in urma unui tratament termic
si/sau chimic.
B.- Cladire cu peretii exteriori din lemn, din piatra
naturala, din caramida nearsa, valatuci sau alte
materiale nesupuse unui tratament tem1ic si/sau
chimic.
C.- Cladire - anexa cu cadre din beton armat sau
cu peretii exteriori din caramida arsa sau din orice

1

1
1186

2
712

356

237

237

208

alte materiale rezultate in urma unui tratament
termic si/sau chimic
D.- Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, din
piatra naturala, din caramida nearsa, valatuci, sau
alte materiale nesupuse unui tratament termic
si/sau chimic
E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi
adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau
mansarda, utilizate ca locuinta, in oricare dintre
tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D
F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi
adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau
mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de
locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit.A-D

/

148

89

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica

clădirii

NOTA
Valoarea impozabilă a clădirii , exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite de sfăşurate a acesteia, exprimată în
metri pătraţi . cu valoarea impozabilă corespunzătoare , exprimată în lei/mp, din tabelul de mai sus.
În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul
prevăzut mai sus valoarea impozabilă corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.
Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a
clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin înmulţirea valorii
determinate conform tabelului de mai sus cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în următorul tabel.
ZONA DIN CADRUL LOCALITĂŢII
ZONA A
ZONA B

RANGUL LOCALITATII
IV
1,1o
1,05

V
1,05
1,00

NOTĂ

- Satul Otesani se încadrează în localitate de rangul IV, iar satele Carstanesti,Bogdanesti,Cucesti si Sub Deal se încadrează în localităţi de
rangul V.
- Se încadrează în zona A clădirile situate de o parte si cealalta parte a drumului D.N. 65 C (la asfalt) apartinand satelor
Otesani,Carstanesti,Bogdanesti si Cucesti.
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încadrează

clădirile

f~

- Se
în zona B
situate satele Otesani,Carstanesti,Bogdanesti si Sub Jeal - altele decât cele situate în zona A.
**.-Valoarea impozabilă a cladirii, se reduce în functie de anul terminarii 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.

In cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că
acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care
cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii , pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi
stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi , după caz, alte lucrări de intervenţie pentru
menţinerea , pe întreaga durată de exploatare a clădirii , a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în
principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii . Anul terminării se actualizează în
condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii
executării lucrărilor.

Cote d ·

.

licabil

fi .

.

COTELE APLICABILE
PENTRU ANUL FISCAL
2023 ( %)

Nr. crt
Tipuri de cladiri
1

Art.457. alin. (1).
clădiri rezidenţiale şi clădiri anexă

2

clădiri nerezidenţiale

3

4

0, 1%

Art.458. alin.(1).
0,2%

Art. 458. alin. (3) .
clădiri nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din
domeniul agricol
Art. 458. alin. (4)
Cladiri nerezidentiale nereevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă

0,4%

2%

În cazul clădirilor nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculează prin aplicarea unei cotei de
impozitare 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
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anteriori anului de referinţă. În situaţia în care nu este precizată valoarea, se utilizează ultima ~aloare înregistrată în baza de date a organului
fiscal;
În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea:
a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457;
b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin declaraţie pe propria răspundere, prin aplicarea
cotei mentionate la art. 458 asupra valorii impozabile determinate la art. 457, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor
prevăzute la art. 458 alin. (1).
(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se
calculează conform art. 457.
(3) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, potrivit
alin. (1) lit. b), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.
1

Cote de impozitare aplicabile persoanelor juridice
IMPOZITUL I TAXA PE CLĂDIRI ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
COTELE APLICABILE
PENTRU ANUL FISCAL 2023
( %)

Tipuri de cladiri
art. 460 alin.(1 ). din Legea nr. 22712015
aflate in proprietatea sau detinute de persoanele
juridice
art. 460 alin.(2). din Legea nr. 227/2015
Cladiri nerezidenţiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele
juridice
art. 460 alin.(3). din Legea nr. 227/2015
Clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoane
juridice utilizate pentru activităţi din domeniul agricol
art. 460 alin.(8). din Legea nr. 227/2015
Clădirile rezidentiale si/sau nerezidenţiale nereevaluate in ultimii 5 ani ,
anterior anului fiscal de referinta
Clădirile rezidenţiale

0,1 %

1,3 %

0,4%
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
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clădirilor

rezultă

ac~l

transferă

situaţia

precizată

anterior; d) valoarea
care
din
prin care se
dreptul de proprietate. )În
în care nu este
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.
In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei
pe cladiri este de 5%.
Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii întocmit de un evaluator autorizat
in confom1itate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul termen de
plata din anul de referinta. In situatia depunerii raportului de evaluare <lupa primul termen de plata din anul de referinta acesta produce efecte
incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator.
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.
În cazul extinderii, îmbw1ătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente cu destinatie nerezidentiala, care
determina cresterea sau diminuarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligatia sa depuna o noua declaratie de
impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in tem1en de 30 de zile de Ia data modificarii respective,
si datoreaza impozitul pe cladiri determinat in noile conditii incepand cu data de I ianuarie a anului urmator.
În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli: a)
impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul; b) în cazul
încetării contractului de Ieasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii
procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de Ieasing; c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţ iei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de
competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a
bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o
copie a acestor documente.
Jn cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta
care se refera Ia perioade mai mari de o luna, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei
declaratii la organul fiscal local pana Ia data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului
In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta
care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta
are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractelor, Ia care
anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte.
In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta
care se refera la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei
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declaratii la organul fiscal local in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului si datoreaza taxa pe cladiri incepand cu data de
1 ianuarie a anului urmator.
Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului
respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local.
Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de
plată.

În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale,
prevederile sus-mentionate se referă la impozitul pe clădiri cumulat.
In cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mari de un an, taxa pe cladiri se
plateste anual,in doua rate egale, pana la data de 31 martie si 30septembrie, inclusiv.
In cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta, care se refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe cladiri se
plateste lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar,
titularul dreptului de administrare sau de folosinta.
In cazul contractelor care se refora la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune,
închiriere, administrare sau folosinta colecteaza taxa pe cladiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o
varsa lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului.

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - înregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu
constructii:
Art. 465 . alin.(2)
NIVELURILE
APROBA TE PENTRU ANUL 2023
Zona în
- lei/ha -*)
Cadrul
Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţi
localităţii
V
IV
675
844
A
507
675
B
NOTA
- Satul Otesani se încadrează în localitate de rangul IV, iar satele Carstanesti,Bogdanesti,Cucesti si Sub Deal se încadrează în localităţi de
rangul V.
- Se încadrează în zona A terenurile situate de o parte si cealalta parte a drumului D.N. 65 C (la asfalt) din satele
Otesani,Carstanesti,Bogdanesti si Cucesti, iar în zona B restul terenurilor.
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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.
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 tabelul de mai sus.

IMPOZITUL/IAXA PE TERENURILE AMPLASA TE ÎN INTRAVILAN
ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI DE CONSTRUCŢII

Art. 465. alin.( 4)
CATEGORIA DE FOLOSINTA
ZONA

Nr.
crt.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

NIVELURILE APROBATE PENTRU
ANUL 2023
- lei/ha· )
ZONA A
ZONA B
33
25
25
23
25
23
55
42
63
55
33
25
18
15
0.00
0 .00
0.00
0.00

Teren arabi 1
Păşuni
Fâneaţă

Vie
Livezi
Păduri sau alt teren cu vegetaţie forestieră

Terenuri cu apă
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

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 stabile şte prin înmulţirea suprafeţe i terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul de
mai sus, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespun zător tabelului de jos.
RANGUL LOCALII Ă ŢII
IV
V

COEFICIENT DE CORECŢIE
1,1o
1,00

~

NOTA
Se încadrează în rangul IV satul Otesani, iar satele Carstanesti,Bogdanesti,Cucesti si Sub Deal în rangul V.
Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul
fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

7

deţine

În cazul în care dreptul de proprietate asJpra unui teren este transmis în cursul unui al fiscal , impozitul este datorat de persoana care
dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASA TE ÎN EXTRAVILAN
Art. 465 alin.(7).

- lei/ha CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

Nr
crt.
1.2.3.4.5.5.1.
6.6.1.7.7.1.-

NIVELURILE APROBATE PENTRU ANUL 2023
-lei/haZONA

Teren cu constructii
Teren arabil

26
50
24
24
57
0.00
57
0.00

Păşune

Faneata
Vie pe rod,alta decat cea prevazuta la nr. crt.5.1.
Vie pana la intrarea pe rod
Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt.6.1.
Livada pana la intrarea pe rod
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la
nr. crt.7.1.
Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie

10
0.00
1
31

8.- Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole
8.1.- Teren cu an1enajari piscicole
9.- Drumuri si cai ferate
10.- Teren neproductiv

o.oa
o.oa

*) - Terenurile din extravilan situate în toate satele componente ale comunei sunt încadrate în clasa IV de calitate.
Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localităţi , la nivelurile menţionate în prezenta anexă se vor aplica
coeficienţi de corecţie:
RANGUL LOCALITĂŢII
IV
V

COEFICIENT DE
1, 1o
1,00

8

CORECŢIE

următorii

)

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 tabelul de mai sus, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător zonei si rangului localitatii.
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date in
administrare ori in folosinta, dupa caz, oricaror entitati, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe teren, care se datoreaza de
concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe teren. In cazul transmiterii
ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta asupra terenului, taxa se datoreaza de persoana care are
relatia contractuala cu persoana de drept public.
In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta
care se refora la perioade mai mari de o luna, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei
declaratii la organul fiscal local pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractului.
In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unor contracte de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se
refora la perioade mai mici de o luna, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta are
obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractelor, la care
anexeaza o situatie centralizatoare a acestor contracte.
In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta care se
refora la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii unei declaratii
la organul fiscal local în termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului si datoreaza taxa pe teren incepand cu data de 1 ianuarie
a anului urmator.
Jn cazul terenurilor la care se constata diferente intre suprafetele înscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile
executate in conditiile Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au in vedere
suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari de cadastru. Datele rezultate din lucrarile de cadastru se inscriu in evidentele
fiscale, in registrul agricol, precum si în cartea funciara, iar impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de l ianuarie a anului
urmator celui in care se inregistreaza lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, ca anexa la declaratia fiscala
În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli : a)
impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de l ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul; b) în cazul în
care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data
de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a
altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing; c) atât locatorul, cât şi
locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află terenul , în termen de 30 de zile de la
data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea
bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de Jeasing însoţită de o copie a acestor documente.
Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe teren, datorat/e pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a
anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la l 0% inclusiv ,stabilita prin hotarare de consiliu local.
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Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget )local de către contribuabili, persoane fizice ~/juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte
până la primul termen de plată.
In cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta, care se refora la perioade mai mari de o luna, taxa pe teren se
plateste lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre concesionar, locatar,
titularul dreptului de administrare sau de folosinta.
In cazul contractelor care se refora la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de drept public care transmite dreptul de concesiune,
închiriere, administrare sau folosinta colecteaza taxa pe teren de la concesionari, locatari , titularii dreptului de administrare sau de folosinta si o
varsa lunar. pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului
integral

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de
transport se datorează de locatar.
' Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza pe perioada cat mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat in Romania.
In cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază
teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit
pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.
In cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romania, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la
organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, dupa caz, in termen de 30 de zile de la
data eliberarii cartii de identitate a vehiculului (CIV) de catre Registrul Auto Roman si datoreaza impozit pe mijloacele de transport incepand cu
data de 1 ianuarie a anului urmator inrnatricularii sau inregistrarii acestuia in Romania.
In cazul oricăruia dintre um1ătoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a
acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
NIVELURILE APROBATE
Art.4 70 alin.(2)
ÎN ANUL FISCAL 2023
I. Vehicule înmatriculate
Suma în lei , pentru fiecare grupă de 200 cm 3 sau fracţiune din
aceasta
1. Motociclete, tricicluri , cvadricicluri şi autoturisme cu capacitate cilindrică de
până la 1600 cm 3, inclusiv
10
2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitate cilindrică de peste 1600
cm 3
11
3
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm 3 şi 2000 cm , inclusiv
21
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm 3 , inclusiv
85
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm 3 şi 3000 cm 3 , inclusiv
171
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm 3
344
7. Autobuze, autocare, microbuze
28

10

cu masa totală
la 12 tone inclusiv
9. Tractoare înmatriculate

8. Alte vehicule cu tractiune

mecanică

maximă autorizată

de

până

/

36
21

II. Vehicule înregistrate
I.Vehicule cu capacitate cilindrică
Lei/200 cm3
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm 3
5
5
1.2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm
7
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată
95 lei/an
Lei/an/vehicul
Art. 470 alin.(3). In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%
Art. 470 alin.(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.
Art. 470 alin.(5) si (6) Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone
Anul fiscal 2023
Impozitul , în lei
Numărul

de axe

şi

greutatea brută încărcată maximă

1.
2.
3.
4.
5.

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai
Masa de cel puţin 18 tone

1.
2.
3.
4.
5.

Masa
Masa
Masa
Masa
Masa

de
de
de
de
de

cel puţin
cel puţin
cel puţin
cel puţin
cel puţin

15 tone, dar mai
17 tone, dar mai
19 tone, dar mai
21 tone, dar mai
23 tone, dar mai

admisă

mica de
mica de
mica de
mica de

13
14
15
18

tone
tone
tone
tone

mica de
mica de
mica de
mica de
mica de

17
19
21
23
25

tone
tone
tone
tone
tone

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute
I. Două axe

o
160
446
627
627
II. Trei axe
160
280
575
746
1150
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Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

160
446
627
1419
1419
280
575
746
1150
1787

6. Masa de cel

puţin

25 tone, dar mai mica de L..u tone
7. Masa de cel puţin 26 tone

1. Masa de cel puţin 23 tone,
2. Masa de cel puţin 25 tone,
3. Masa de cel puţin 27 tone,
4. Masa de cel puţin 29 tone,
5. Masa de cel puţin 31 tone,
6. Masa de cel puţin 32 tone

dar mai
dar mai
dar mai
dar mai
dar mai

mica de 25
mica de 27
mica de 29
mica de 31
mica de 32

tone
tone
tone
tone
tone

1150
1150
III. Patru axe
746
756
1181
1875
1875
1875

I

1787
1787
756
1181
1875
2782
2782
2782

Anul fiscal 2023
Impozitul, în lei
Numărul

de axe

şi

greutatea brută încărcată maximă admisă

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai
2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai
3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai
4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai
5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai
6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai
7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai
8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai
9. Masa de cel puţin 28 tone
1. Masa
2. Masa
3. Masa
4. Masa
5. Masa
6. Masa
7. Masa
8 .Masa

de
de
de
de
de
de
de
de

cel puţin
cel puţin
cel puţin
cel puţin
cel puţin
cel puţin
cel puţin
cel puţin

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau un
echivalent recunoscut
I. 2+ 1 axe

o
o
o

mică

de 14 tone
mică de 16 tone
mică de 18 tone
mică de 20 tone
mică de 22 tone
mică de 23 tone
mică de 25 tone
mică de 28 tone

23 tone, dar mai mică de
25 tone, dar mai mică de
26 tone, dar mai mică de
28 tone, dar mai mică de
29 tone, dar mai mică de
31 tone, dar mai mică de
33 tone, dar mai mică de
36 tone, dar mai mică de

25
26
28
29
31
33
36
38

tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone
tone

72

166
388
502
907
907
II. 2+2 axe
156
362
596
875
1057
1735
2408
2408
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Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

o
o
72

166
388
502
907
1590
1590
362
596
875
1057
1735
2408
3657
3657

9. Masa de cel

puţin

3 8 tone

2408

3657

III. 2+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
1917
2668
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
2668
3625
3. Masa de cel puţin 40 tone
2668
3625
IV. 3+2 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
1693
2352
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
2352
3252
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
3252
4811
4. Masa de cel puţin 44 tone
3252
4811
V. 3+3
I. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
1074
1165
2 .Masa de cel puţin 3 8 tone, dar mai mică de 40 tone
1165
1741
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
1741
2770
4. Masa de cel puţin 44 tone
1741
2770
Art.4 70 alin.(7)
Remorci, semiremorci sau rulote care nu fac parte dintr-o combinaţi e de autovehicule
NIVELURILE APROBA TE TN AN UL FISCAL
Masa totală maximă autorizată
2023
Impozitul, în lei
a. Până la 1 tonă, inclusiv
11
b. Peste I tonă, dar nu mai mult de 3 tone
40
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
62
d. Peste 5 tone
76
Mijloace de transport pe apa
Art.4 70.alin.(8).
I .Luntre, barei fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal
2.Barci fara motor folosite in alte scopuri

25
66

3 .Barei cu motor
4.Nave de sport si agreement*)

249
653
13

249

5. Scutere de apa

X
663

6.Remorchere si impingatoare:
a)Pana la 500 CP inclusiv
b)Peste 500 CP, dar nu peste 2000 CP inclusiv

1079

c)Peste 2000 CP,dar nu peste 4000 CPinclusiv

1659

d)Peste 4.000 CP
8.Vapoare pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta
9.Ceamuri, slepuri si barje fluviale:

2654
216

X
a)Cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 de tone inclusiv
216
b)Cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 de tone si pana la 3.000 tone
332
581
c)Cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 de tone
Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual , în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Pentru plata
cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv
inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv.
Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei
inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
In cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al
Ieiasi unităti administrativ-teritoriale. suma de 50 lei se referă la imoozitul
de transoort
cumulat al
.
.
.oe miilocul
CAPITOLUL V - TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, A VIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR
Art. 474 alin. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism
NIVELURILE APROBA TE PENTRU ANUL 2023
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
-lei/haTaxa (lei)
a) până la 150 mL inclusiv
3
b) între 151 şi 250 mL inclusiv
3
c) între 251 şi 500 ml inclusiv
4
d) între 501 şi 750 ml inclusiv
6
e) între 751 şi 1.000 mL inclusiv
7

14

f) peste 1.000 mL
Art.474 .alin. (4). Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia
de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de
specialitate din cadrul consiliului judeţean
Art. 474. alin. (5). Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o
clădire rezidenţială sau clădire-anexă
Art. 474. alin. (6). Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte
construcţii decât cele menţionate la art.474. alin. (5).
Art. 474. alin.(8) Taxa pentru prelungirea unei

autorizaţii

Art. 474. alin. (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de
parţială, a unei construcţii

de construire

desfiinţare , totală

sau

Timbru arhitectura
Art.474. alin. (1 O). 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
Art. 474. alin.(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de
organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse in
alta autorizatie de construire
Art. 474. alin.(13). Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de
corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri

Art. 474. alin. (14). Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri , containere,
tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame
situate pe căile şi în spaţiile publice
Art.474. alin.(15). Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de
racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
Art.4 74. alin.(16). Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi

15

8+0,01 lei/ mL pentru fiecare m L care depăşeşte suprafaţa de
I.OOO m2
18 lei

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de

construcţii

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie,
inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau
a autorizaţiei iniţiale
O, 1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea
impozitului pe clădiri , aferentă părţii desfiinţate.
0,05% din valoarea investitiei
8 lei /mp. afectat

3% din valoarea

autorizată

a

lucrărilor

de organizare de

şantier.

2% din valoarea autorizată a

lucrărilor

de organizare de

şantier.

8 lei pentru fiecare metru

pătrat

de

suprafaţă ocupată

construcţie.

15 lei pentru fiecare racord
11 lei

de

adresă

Art.475 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi
Art.475 alin.(l) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare
Art.475 alin.(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
Art.475 alin.(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 Qreşedintelui 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 mp, inclusiv;
b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp.
Autorizaţia

privind

desfăşurarea activităţilor prevăzute

21 lei
36 lei/buc. - atestat de producător
36 lei/buc.- carnet de comercializare a produselor din
sectorul agricol

474 lei pentru o suprafaţă de până la 500 m 2, inclusiv;
5305 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m 2.

la art.475. alin. (3), în cazul în care persoana îndeplineşte condiţiile
emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află sediul sau punctul de lucru.

prevăzute

de lege, se

CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA ŞI PUBLICITATE
Art. 4 77 Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
COTA APLICABILA PENTRU ANUL FISCAL 2023
% din valoarea serviciilor de reclamă si publicitate, cu
excepţia TV A
Art.477. alin.(1) si alin.(5). Servicii de reclamă şi publicitate încheiate
pe baza de contract sau a unui alt fel de inţelegere*
3%

Valoarea taxei pentru

Art.478. alin.(2). Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a
pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită, in tabelul de mai jos:

afişaj
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fracţiunii

de metru

/

a) in cazul unui

afişaj

situat în locul în care persoana derulează o activitate

34 lei

economică

b) în cazul oricărui altui panou,
publicitate

afişaj

sau

oricărei

altei structuri de

afişaj

pentru

24 lei

reclamă şi

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
COTA APLICABILA PENTRU ANUL
FISCAL 2023
% din suma încasată din vânzarea
biletelor de intrare şi a abonamentelor.

Art.481. alin.(2). Manifestarea artistică sau activitatea distractivă
a) pana la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă
manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie
sportivă internă sau internaţională
b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit.a).

1%
5%

Conform prevederilor art. 483 alin. (1) din Legea nr.227/2015 privind Codului fiscal cu modificările şi completările ulterioare, impozitul pe
spectacole se plăteşte · lunar, până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

CAPITOLUL X-ALTE TAXE LOCALE
NIVELURILE APROBA TE PENTRU ANUL 2023
Art. 486 alin. (1) Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi
pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de
arhitectură şi arheologie si altele asemenea
Art. 486 alin. (2) Taxa zilnică pentru deţinerea şi utilizarea echipamentelor si
utilajelor destinate obţinerii de venituri care follosesc infrastructura publica
locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, precum si taxe pentru
activitatiile cu impact asupra mediului inconjurator
Art. 486 alin. (5) taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliul local
Art. 486 alin. (4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divort pe cale
dministrati va
Taxa oficiere casatorie în zilele de sarbatori legale
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15 lei/zi

15 lei/zi

36 lei
593 lei
30 lei/casatorie

Taxa eliberare adeverinte, cu exceptia acelora pt1 trucare se plateste o alta taxa
extrajudiciara de timbru mai mare
Taxă xerografiere la copiatorul primăriei
Taxă pentru eliberare copii acte arhivă lei/pagină
Taxă pentru constatări la faţa locului
Taxa pentru paza obsteasca persoane fizice
Taxa pentru închirierea caminului cultural (nunti,etc.)
CAPITOLUL XI -

2 lei
1 leu/impulsul

7 lei/pagină
119 lei/constatare
19 lei/gospodarie/an
178 lei

SANCŢfUNl

LIMITELE MfNIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2023
Art.493 alin.(3)

Art.493 alin.(4)

Art.493. alin.( 4/\ 1)

Contravenţia prevăzută

Ia alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 83 Iei la 331 lei, iar cele de la alin. (2)
lit.b) cu amendă de la 33 J lei la 826 lei .

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

abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie ş i se sancţionează cu amendă de la 386 lei
la 1872 lei.
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 593 la 2967 lei.
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURJDICE
NIVELURJLE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2023

Art.493 alin .(5)

ln cazul persoanelor juridice, limitele minime
Contravenţia prevăzută

Art.493 alin.(6)
Art.493 alin.(4)

şi

maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3)

şi

(4) se

majorează

cu amendă de la 332 lei la J 324 lei, iar cele de la alin. (2) lit.b) cu amendă
de la 1324 lei la 3303 lei.
Incălcarea 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 1542 lei la 7489 lei .
la alin.(2) lit.a) se

sancţionează

cu 300%.

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OTESANI,
BONDOC ELENA - EL/ODORA.
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