
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 

COMUNA V ALEA DOFfANEI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARARE 
tabilirea ~i aprobarea impozitelor si taxelor locale, precum ~i a taxelor 

speciale pentru anul 2023 

Avand in vedere : 
- Proiectul de hotarare nr. 23509/08.09.2022privind stabilirea ~i aprobarea impozitelor si 

taxelor locale, precum ~i a taxelor speciale pentru anul 2023, ini1iat de Primarul Comunei Valea 
Doftanei , di. Lucian Vileford Costea, proiect insotit de referatul de aprobare nr. 
23510/08.09.2022,avizul de legalitate nr. 23511108.09.2022 si avizul comisiei de specialitate; 

- Referatul de specialitate privind stabilirea ~i aprobarea impozitelor si taxelor locale, 
precum ~i a taxelor speciale pentru anul 2023 nr.12882/07.09.2022, intocmit de catre d-na Mihaela 
Munteanu, Inspector lmpozite si taxe locale din cadrul Biroului Contabilitate, salarizare si 
patrimoniu; 

in conformitate cu prevederile: 
- Art. 1, art. 2 alin. (1) , lit. h), precum ~i pe cele ale titlului IX din Legea 227/2015 privind 

Codul fiscal , cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Art. 344, 489 art. 491, alin. 1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, 

cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Art. 56, art.120 alin.(1), art. 121 alin.(1) ~i (2) ~i art.139 alin. (2) din Constitutia Romaniei, 

republicata; 
Art. 56, art.120 alin.(1) , art. 121 alin .(1) ~i (2) ~i art.139 alin . (2) din Constitutia Romaniei, 

republicata ; 
- Art. 4 ~i art. 9 paragraful 3 din Cartea Europeana a autonomiei locale, adoptata la 

Strasbourg la 15 octombrie t985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; 
- Art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republ icata, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare; 
- Art. 5 alin. (1) , lit. a) ~i alin. (2) , art.16 alin. (2), art. 20 alin. (1) , lit.b, art. 26, art. 27, art. 30 

din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Legii nr. 7/1996 republicata , cu modificarile ~i completarile ulterioare - Legea cadastrului ~i 

publicitatii imobiliare; 
Tinand cont de dispozitiile: 
- Legii nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea 

actelor normative, republicata. 
- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, art. 133 alin. (1 ), art. 197 si art. 243 alin. (1 ). 
In temeiul competentelor stabilite prin art. 129, alin. (4), litera c, art 139 alin. (1) si art. 196 

alin.(1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

Consiliul Local al comunei Valea Doftanei, judetul Prahova: 
HOTARA~TE : 

Art. 1. fncepand cu data de 01 .01 .2023 se aproba impozitele !?i taxele locale stabilite in 
suma fixa, impozitele ~i taxele locale determinate pe baza de cota procentuala, cuantumul taxelor 
speciale, a altar taxe conform Anexei 1, care face integranta din prezenta hotarare. 

Art. 2. Se indexeaza nivelul impozitelor si taxelor locale prevazute in Anexa nr. 1 la 
hotarare pentru anul 2023 cu un procent de 5, 1 % reprezentand rata inflatiei la finalul anului 2021 
comunicata conform site-ului l.N.S si al Ministerului de Finante. 

Art. 3. Se aproba majorarea impozitelor si taxelor locale prevazute in Anexa nr. 1 la 
hotarare pentru anul 2023 cu cote aditionale diferentiate, pe baza criteriului satisfacerii 
necesitatilor bugetare locale, astfel : 



a) lmpozitul pe cladiri rezidentiale si nerezidentiale - cota 20 %; 
b) lmpozitul/taxa pe teren intravilan inregistrat in registrul agricol la categoria de 

folosinta terenuri cu constructii - cota 20 %; 
c) lmpozitul/taxa pe terenul situat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alte 

categorii de folosinta decat terenuri cu constructii - cota 40%; 
d) lmpozitul/taxa pe terenul situat in extravilan - cota 30%; 
e) In cazul impozitului pe mijoacele de transport se propune majorarea, in cazul 

anumitor categorii de vehicule, cu urmatoarele cote aditionale: 
- pentru vehiculele inregistrate local - cota 50%; 
- pentru remorci, semiremorci sau rulote - cota 50%; 
- pentru mijloacele de transport pe apa - cota 50%. 

f) Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire, 
precum si a altor avize si autorizatii prevazute la art. 474 din Legea nr.227/2015 privind 
Codul Fiscal- cota aditionala ·20%. 

Art. 4. (1) Se aproba urmatoarele taxe speciale incepand cu anul fiscal 2023, 
administrate de Comoartimentului Politie Locals in activitatea sa, astfel: 

Denumire Taxa NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

Taxa aviz pentru organizarea jocurilor de artificii 
Art. 484 din Legea 227/2015, cu modificarile !?i 500 lei 

completarile ulterioare !?i Legea 273/2006 

Taxa eliberare aviz de taiere arbori 
Art 484 din Legea 227/2015, cu modificarile !?i a) 40 lei/arbore pentru < = 5 arbori 

completarile ulterioare !?i Legea 273/2006 b) 20 lei/arbore pentru > 5 arbori 

Taxa spargere domeniul public 40 lei/ mp/zi 
Art 484 din Legea 227/2015, cu modificarile !?i Pentru suprafe~e mai mari de 50 de metri taxa este 

completari le ulterioare !?i Legea 273/2006 de 20 lei/mp/zi. 

Taxele pentru eliberarea permisului de libera 
trecere pentru autovehicule cu greutate maxima 

autorizata mai mare de 5 t 2023 
Art 484 din legea 227/2015, cu modificarile !?i 

completarile ulterioare !?i legea 273/2006 

-pentru autovehicule cu G.M.A. > 5t !?i <= 20 t 
100 lei/zi 

1000 lei/luna 
3000 lei/an 

200 lei/zi 
-pentru autovehicule cu G.M.A.> 20 t !?i <=35 t 2000 lei/luna 

8000 lei/an 

-pentru autovehicule cu G.M.A.>35 t 1 500 lei/zi 

Taxa aviz trecere pe drum restrictionat 
Art 484 din legea 227/2015, cu modificarile !? 2000 lei/autovehicul/luna 
completarile ulterioare si legea 273/2006 

Taxa eliberare acordului anual privind tranzitarea comunei de catre operatorii de 
transport care efectueaza servicii regulate de transport in trafic judetean 
Art 484 din legea 227/2015, cu modificarile completarile ulterioare !?i Legea nr. 273/2006 1500 lei 



Taxa eliberare/viza anuala a autoriza\iilor de transport de catre autoritatea de 
autorizare pentru serviciile de transport public local 
-de marfuri In regim contractual 
-cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare 

1000 lei 
-Art 484 din legea 227/2015 ~i legea 273/2006 -Ordinul nr. 207/2007 al Pre~edintelui 
Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice 

Taxa pentru montare stalpi pentru Electrica, telefonie, iluminat - beneficiari persoane fizice 1 oo lei/stalp 

Taxa pentru montare stalpi pentru Electrica, telefonie, iluminat - beneficiari persoane juridice 500 lei/stalp 

Taxa pentru emitere aviz in regim de urgenta (avarie) de catre furnizorii de utilitati apa- 500 lei 

canalizare,curent electric ~i furnizorii de cablu 

(2). Se aproba alte taxe administrate de Comoartimentul Politie Locala in activitatea sa: 

Denumire Taxa 2023 

1. Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru 
desfa§urarea activitatii de comert in locurile stabilite prin 
Regulamentul privind comercializarea produselor §i serviciilor de piata 
in comuna Valea Doftanei 

Art. 486 alin (1) 

- pentru utilizarea locurilor publice In fata magazinelor, prin amplasarea 
lazilor de lnghetata, racoritoare 2 lei/mp/zi 

- pentru utilizarea locurilor publice prin amplasarea utilajelor, instalatiilor sau 
0,5 lei/mp/zi 

echipamentelor pentru agrement (divertisment): 
- taxa lunara de ocupare loc public pentru comercializare flori 120 lei/mp/luna 

2. Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice pentru statiile de 2023 
a~teptare taximetrie -Art. 486 alin (1) 50 lei /luna 

3.Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice, organizare de santier, 
amenajare schela demontabila, depozitare materiale: 2023 
Art. 486 alin (1) 

Depozitare de material 8 lei/mp/zi 

Realizarea de lucrari: amenajare schela demontabila 6 lei/mp/zi 

Taxa ocupare domeniu public pentru organizare de ~antier 2023 
1 Leu/mp/zi 

Taxa de stationare/utilizare a locurilor de parcare ca statie capat de traseu pentru 100 lei /ma~ina/luna 
operatorii de transport care efectueaza servicii regu late de transport In trafic judetean pentru operatori de 
Art.486 alin . (1) transport 

Tarife reglementate privind accesul pe proprietatile 2023 
Comunei Valea Doftanei cu retele de cabluri 

Pentru retelele subterane - apartinand comunei Valea Doftanei 3 lei/ml/an 

Pentru retelele subterane existente ~i noi realfzate de furnizorii autorizati 2 lei/ml/an 

Pentru retelele supraterane 4 lei/ml/an 

Pentru echipamente de comunicatii amplasate pe terenuri ~i cladiri, In cazul In care se 20 lei/luna 
poate determina suprafata afectata de aparatura furnizorului 

Pentru echipamente de comunicatii amplasate pe terenuri !?i cladiri, In cazu l In care 200 lei/luna 
un se poate determina suprafata afectata de aparatura furnizorului 

Pentru retelele supraterane de cabluri sitUate pe stalpi, 50 lei/stalp/an 
Pentru care nu se poate stabili lungimea reala (m), stalpii fiind 
lzolati sau intercalati printre stalpii Electrica 



Art. 5. Se aproba urmatoarele taxe speciale administrate de Biroul Taxe si lmpozite in 
anul fiscal 2023: 

(1) Taxa eliberare Certificat Fiscal in regim de urgenta (in ziua depunerii cererii) - 20 
lei; 

(2) Taxa speciala pentru promovarea turismului in cota de 2% din valoarea tarifelor 
de cazare pentru fiecare noapte de cazare/ turist sau din tariful de inchiriere integrala a 
structurii de cazare pentru fiecare noapte, exclusiv TVA, ce va fi aplicata in conditiile 
Regulamentului privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului, prezentat in 
Anexa F. 

(3). Se stabileste incepand cu anul fiscal 2023 - Taxa speciala TAKE&GO cu valorea 
de 10 LEI/MP/LUNA, raportata la suprafata totala a spatiului comercial unde i~i desfasoara activitatea 
agentii economici care au obligatia achitarii taxei TAKE&GO, dar nu mai putin de 2 mp, 

(3.1) Taxa se achita in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare, art 484. ~i cu Regulamentul privind instituirea taxei. 

Art. 6. Se stabile~te pentru anul fiscal 2023 taxa locala pentru detinerea sau 
utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri , instituita conform 
prevederilor art. 486 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , conform procedurii prevazuta in 
Anexa E din Tabloul impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023, in cuantum de 1078 lei 
/AN/utilaj sau echipament. 

Art. 7. Se stabilesc urmatoarele taxe speciale incepand cu anul fiscal 2023 
administrate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanei Valea Doftanei in 
activitatea sa, astfel: 

Denumire taxa Valoare 
- lei-

Taxa pentru oficierea casatoriei in zilele de sambata, duminica, sarbatori 150 
legale sau in afara programului de lucru, in situatia in care unul sau ambii 
viitori soti au domiciliul sau resedinta in comuna Valea Doftanei 
Taxa pentru oficierea casatoriei in situatia in care niciunul dintre viitorii soti 600 
nu are domiciliul sau resedinta pe raza localitatii Valea Doftanei 
Taxa pentru solutionarea cererilor de eliberare a duplicatelor, anexei 9, 50 
extraselor multilingve si formularelor standard multilingve in regim de urgent 
(maxim 48 de ore de la inregistrarea cererii) 

Taxa pentru eliberarea anexei 24 - cerere pentru desschiderea procedurii 50 
succesorale in regim de urgent( maxim 48 de ore de la inregistrarea cererii) 

-

Art. 8. Se stabilesc urmatoarele taxe speciale administrate de Compartimentul 
Registru Agricol in activitatea sa: 
a) Taxa pentru intocmirea/procesarea dosarelor pentru vanzarea terenului situat in 
extravilan in cuantum de 50 lei/ imobil; 
b) Taxa pentru eliberarea adeverintei privind istoricul de rol agricol- 50 lei; 
c) Taxa pentru verificarea documentatiei si eliberarea certificatelor si proceselor-verbale 
privind posesia imobilelor-150 lei; 
d) Taxa pentru vizarea carnetelor de comercializare a produselor din registrul agricol - 20 
lei/carnet; 
e) Taxa pentru eliberarea copiilor din arhiva institutiei, cat si a altor copii de pe 
documentele aflate in evidenta curenta a compartimentelor din cadrul Aparatului de 
specialitate al primarului: 

- 1 leu/pagina in format A4 
- 2 lei/pagina,in format A3 
Art. 9. (1) Se mentin urmatoarele taxe speciale pentru Compartimentul Urbanism, 

Amenajarea Teritoriului si Mediu: 
a) Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii constructiei - 450 lei 
b) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de construire/desfiintare in termen redus 

(7 zile)-1200 lei + 1 O % din cuantumul taxei(pentru investitii de pana la 1.000.000,00 lei); 

c) Taxa pentru eliberarea adeverintei privind edificarea constuctiilor realizate pana la data 
de 01.08.2001 - 450 lei; 
d)Taxa privind emiterea avizului de drum - 350 lei. 



'. ) 

) 

la Hotardrea Consiliului Local nr 
rivind stabilirea imvozitelor si taxelor locale 

pentru anul 2023 

TAB LO UL 

cuprinzand cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, 

se actualizeaza sau se ajusteaza, dupa caz, de catre Consiliul Local al comunei VALEA DOFTANEI, 

Tn limitele si Tn conditiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare 

I. Leaea nr. 227120 - -~ 

CAPITOLUL I - IMPOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI 
Art. 457 alin. (1 )- cladiri rezidentiale si cladirile-anexa aflate in COTASTABILITA DE CONSILIUL LOCAL COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL 
proprietatea persoanelor fizice (0,08 - 0,2%) PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 

0,11% 0,12% 
Art. 457 alin. (2) lei/mp - lei/m2 

-

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL VALORILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2022 LOCAL PENTRU ANUL 2023 (indexate cu 

5.1%) 
Tipul cladirii Valoarea impozabila Valoarea impozabila 

Cu instalatii de apa, Fara instalatii de Cu instalatii de apa, Fara instalatii de 
canalizare, electrice apa, canalizare, canalizare, electrice apa, canalizare, 
si incalzire (conditii electricitate sau si incalzire (conditii electricitate sau 

cumulative) incalzire cumulative) incalzire 
A Cladiri cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din 1242 744 1305 782 
caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui 
tratament termic si/sau chimic 
B. Cladiri cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala, din 373 239 392 251 
caramida nearsa, din valatuci , sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori 239 220 251 231 
din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui 
tratament termic si/sau chimic 



) ) 

D. Cladire-anexa cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala, din 156 93 164 98 
caramida nearsa, din valatuci, sau din orice alte materiale nesupuse 
unui tratament termic si/sau chimic 

COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 

Art. 458 alin. (1) - cladiri nerezidentiale aflate in proprietatea 0.23% 0.5% 
persoanelor fizice (evaluate, nou-contruite, nou-dobandite) 
Art. 458 alin. (2) - cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea 0,45 % 0.4% 
persoanelor fizice/juridice utilizate in activitati din domeniul agricol 
Art.458 alin. (4) si art.459 - in cazul cladirilor nerezidentiale aflate 2.2 % 0.5% 
in proprietatea persoanelor fizice pentru care nu se poate stabili 
valoarea conform art.458.alin.(1) 
Art. 460 alin. (1) - cladiri rezidentiale aflate in proprietatea sau 0.26 % 0.27% 
detinute de persoane juridice (0,08 - 0,2%) 
Art. 460 alin. (2) - cladiri nerezidentiale aflate in proprietatea sau 1.23% 1.29% 
detinute de persoane juridice (0,2-1,3%) 
Art.460 alin.(8) - - cladiri nerezidentiale aflate in proprietate sau 6.16% 5% 
detinute de persoane juridice pentru care proprietarul nu a 
actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 5 ani anteriori 
anului fical de referinta 

Art. 462 alin. (2) - Bonificatia acordata pentru plata cu anticipatie a 10% 10% 
impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre contribuabil, 
pana la data de 31 martie a anului respectiv( 0% - 10%) 
lmpozitul/taxa pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale se majoreaza pentru anul 2023,conform art.489,alin.1 din Legea nr.227/2015 cu o cota aditionala de 20 
% 
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CAPITOLUL II - IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN 
Art. 465 alin. (2) - teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii,din care se scad suprafetele ocupate 
de constructii -lei/ha-
Zona in Nivelurile stabilite de Codul Fiscal 

Nivelurile stabilite de Consiliul Local Nivelurile stabilite de Consiliul Local pentru anul 2023(indexate cu 

cadrul pentru anul 2022 5.1%) 

localitatii 
Nivelul impozitului/taxei pe ranguri Nivelul impozitului/taxei pe ranguri de Nivelul impozitului/taxei pe ranguri de localitati 

de localitati localitati 
IV v IV (Tesila) V(Traisteni) IV (Tesila) V(Traisteni) 

A 711 -1 .788 569 -1.422 1560 1249 1640 1313 
B 569 -1.422 427 -1 .068 1249 918 1313 965 

Art. 465 alin. (4) - terenuri amplasate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii -
lei/ha -
Nr. 

~ 
NIVELURILE STABILITE DE 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
crt. Nivelurile stabilite de Codul Fiscal CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 
PENTRU ANUL 2023(indexate cu 5.1%) 

a 
v 

A B A B A B 
1 Teren arabil ............... 28 21 47 36 49 38 
2 Pasune 21 19 36 33 38 35 
3 Faneata 21 19 36 33 38 35 

4 Vie 46 35 67 52 70 55 
5 Livada 53 46 90 80 95 84 
6 Padure sau alt teren cu 28 21 47 36 49 38 

vegetatie forestiera 
7 Teren cu ape 15 13 26 23 27 24 
8 Drumuri si cai ferate 0 0 0 0 0 0 
9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 
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rn (7) . t:eren amplasat in extravilan - lei/ha -
Art. 465 Cl 1 · NIVELURILE NIVELURILE 

Categoria de folosinta NIVELURILE STABILITE DE STABILITE DE 
STABILITE PRIN CONSILIUL LOCAL CONSILIUL LOCAL 
CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 

2023(indexate cu 
5.1%) 

Teren cu constructii 22 - 31 33 35 
1 

Teren arab~ 
42 - 50 62 65 

2 20-28 30 32 
3 p~sune 

20-28 30 32 
4 Faneata 

Vie pe rod , alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 48- 55 70 74 
5 Vie pana la intrarea pe rod 0 0 0 

5.1 
uvada pe rod , alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1 48- 56 70 74 

6 . ada pa~a la intrarea pe rod 0 0 0 
6.1 ~·~dure sau alt teren cu vegetatie forestiera , cu exceotia celui orevazut la nr. crt. 7.1 8 - 16 11 12 
7 p- dure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie 0 0 0 

7.1 1i aren cu apa. altul decat eel cu amenaiari oiscicole 1 - 6 2 2 
8 ,-:ren cu arrienaiari piscicole 26 - 34 38 40 

8.1 
orumuri si cai fe~ate 0 0 0 

9 
leren neproduct1v 0 0 0 

10 
1 

alin (2) - Bonificatia pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe teren , COTE LE COTA STABILITA DE COTA STABILITA DE 
Art. 46 entr~ intregul an, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectv STABILITE PRIN CONSILIUL LOCAL CONSILIUL LOCAL 
dator~~ Pt" _ vantaj acordat contribuabililor persoane fizice si juridice, in scopul mobilizarii CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 
( Bonifica ie t a achitarea integrala atat a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren saua 0% -10% 10 % 10 % 
acest~ra1 p_en rurnijloacele de transport datorate pentru intregul an, in avans, pana la primul termen 
1mpoz1t~ ui pe tiv 31 martie inclusiv a anului fiscal respectiv) 
de plata. respec 

·tul/taxa pe teren se majoreaza pentru anul 2023,conform art.489,alin.1 din Legea nr.227/2015 cu urmatoarele cote aditionale: 
lmpot• terenul intravilan inregistrat in registrul agricol la categoria terenuri cu constructii - cota 20 %; 
-pentruu terenul intravilan inregistrat in registrul agricol la alte categorii de folosinta - cota 40% 
- pentr u terenul situat in extravilanul comunei - cota 30 % 
- pentr 



) 

CAPITOLUL Ill - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Art. 470 alin. (2) 

NIVELURILE STABILITE NIVELURILE STABILITE DE NIVELURILE STABILITE DE 
PRIN CODUL FISCAL CONSILIUL LOCAL CONSILIUL LOCAL 

Nr. 
Mijloace de transport cu tractiune mecanica 

PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 (indexate 
crt. cu 5.1%) 

Lei/200 cm3 sau fractiune Lei/200 cm3 sau fractiune din Lei/200 cm3 sau fractiune din 
din aceasta aceasta aceasta 

I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta) 

1 Motociclete, tricicluri , cvadricicluri si autoturisme cu 8 10 11 
capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm3

, inclusiv 
2 Motociclete, tricicluri 9i cvadricicluri cu capacitatea 9 11 12 

cilindrica de peste 1.600 cm3 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm" 18 
23 24 

si 2.000 cm3 inclusiv 
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cm" 72 

89 94 
si 2.600 cm3 inclusiv 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cm" 144 
178 187 

si 3.000 cm3 inclusiv 
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 290 

360 378 
cm3 

7 Autobuze, autocare, microbuze 24 30 32 
8 Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala 30 37 39 

maxima autorizata de pana la 12 tone, inclusiv 
9 Tractoare inmatriculate 18 23 24 

II. Vehicule inregistrate 
NIVELURILE STABILITE PRIN NIVELURILE STABILITE NIVELURILE STABILITE 

CODUL FISCAL DE CONSILIUL LOCAL DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 

(indexate cu 5.1 %) 
1. Vehicule cu capacitate cilindrica - lei/200 cm" -* - lei/200 cm" -* - lei/200 cm" -* 
1.1 vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 
cm3 

2-4 3 4 



j 

1.2 vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 4-6 5 6 
cm3 

2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 50-150 lei/an 78 
74 

Art. 470 alin. (3)- in cazul mijloacelor de transport COTELE STABILITE PRIN CODUL COTA STABILITA DE COTA STABILITA DE 
hibride, impozitul se reduce cu minim 50 %, conform FISCAL CONSILIUL LOCAL CONSILIUL LOCAL 
hotararii consiliului local PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 

50% - 100% 70% 70% 

lmpozitul pentru vehiculele inregistrate se majoreaza pentru anul 2023, conform art.489,alin.1 din Legea nr.227/2015 cu o cota aditionala de 50% 
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II 
tabelul prevazut la art. 470 alin. (5) ~i (6) lfin Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal ~~ modificarile ~i completarile ulterioare, se 
indexeaza anual in functie de rata de sci:... l b a monedei euro in vigoare in prima zi lu"'..-atoare a lunii octombrie a fiecarui an ~i 
publicata in Jurnalul Uniunii Europene ~i de nivelurile minime prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de 
marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro ~i nivelurile minime, exprimate in euro, 
prevazute in Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunica pe 
site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice ~i Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii ~i Administratiei. 

Art. 470 alin. (5) 
NIVELURILE STABILITE NIVELURILE STABILITE 

PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 
Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa lmpozitul (in lei/an) lmpozitul (in lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie Alte sisteme de sistem de suspensie Alte sisteme de 

pneumatica sau suspensie pentru axele pneumatica sau suspensie pentru 
echivalentele motoare echivalentele axele motoare 
recunoscute recunoscute 

I 2 axe 
1 Masa de eel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 153 0 153 
2 Masa de eel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 153 426 153 426 
3 Masa de eel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 426 599 426 599 
4 Masa de eel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone 599 1356 599 1356 
5 Masa de eel putin 18 tone 599 1356 599 1356 

II 3 axe 
1 Masa de eel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 153 267 153 267 
2 Masa de eel putin 17 tone , dar mai mica de 19 tone 267 549 267 549 
3 Masa de eel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 549 712 549 712 
4 Masa de eel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 712 1098 712 1098 
5 Masa de eel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1098 1707 1098 1707 
6 Masa de eel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 1098 1707 1098 1707 
7 Masa de eel putin 26 tone 1098 1707 1098 1707 

Ill 4 axe 
1 Masa de eel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 712 722 712 722 
2 Masa de eel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 722 1128 722 1128 
3 Masa de eel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1128 1791 1128 1791 
4 Masa de eel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1791 2657 1791 2657 
5 Masa de eel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1791 2657 1791 2657 
6 Masa de eel putin 32 tone 1791 2657 1791 2657 



) 

Art. 470 alin. (6) - In cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau 
mai mare de 12 tone: 

NIVELURILE STABILITE NIVELURILE STABILITE 
PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 
lmpozitul In lei/an) lmpozitul (in lei/an) 

Numarul de axe si greutatea bruta lncarcata maxima admisa Ax(e) motor(oare) cu Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie alte sisteme de sistem de suspensie alte sisteme de 

pneumatica sau suspensie pentru axele pneumatica sau suspensie pentru axele 
echivalentele motoare echivalentele motoare 
recunoscute recunoscute 

I 2 + 1 axe 

1 Masa de eel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0 0 0 
2 Masa de eel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0 0 0 
3 Masa de eel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 69 0 69 
4 Masa de eel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 69 158 69 158 
5 Masa de eel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 158 371 158 371 
6 Masa de eel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 371 480 371 480 
7 Masa de eel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 480 866 480 866 
8 Masa de eel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone 866 1519 866 1519 
9 Masa de eel putin 28 tone 866 1519 866 1519 

II 2 + 2 axe 
1 Masa de eel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 148 346 148 346 
2 Masa de eel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 346 569 346 569 
3 Masa de eel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 569 836 569 836 
4 Masa de eel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 836 1009 836 1009 
5 Masa de eel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1009 1658 1009 1658 
6 Masa de eel putin 31 tone , dar mai mica de 33 tone 1658 2301 1658 2301 
7 Masa de eel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2301 3493 2301 3493 
8 Masa de eel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 2301 3493 2301 3493 
9 Masa de eel putin 38 tone 2301 3493 2301 3493 

Ill 2 + 3 axe 
1 Masa de eel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1831 2548 1831 2548 
2 Masa de eel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2548 3464 2548 3464 
3 Masa de eel putin 40 tone 2548 3464 2548 3464 

IV 3 + 2 axe 
1 Masa de eel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1618 2246 1618 2246 
2 Masa de eel putin 38 tone , dar mai mica de 40 tone 2246 3107 2246 3107 
3 Masa de eel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 3107 4597 3107 4597 
4 Masa de eel putin 44 tone 3107 4597 3107 4597 

v 3 + 3 axe 

1 Masa de eel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 885 1071 885 1071 
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2 Masa de eel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1071 1601 1071 1601 
3 Masa de eel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1601 2547 1601 2547 
4 Masa de eel putin 44 tone 1601 2547 1601 2547 

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

NIVELURILE STABILITE 
NIVELURILE STABILITE 

Masa totala maxima autorizata DE CONSILIUL LOCAL 
DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 
PENTRU ANUL 2022 (indexate cu 5.1%) 

lmpozit - lei lmpozit - lei 
a. Pana la 1 tona, inclusiv 11 12 
b. Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 41 43 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 64 67 
d. Peste 5 tone 78 82 
Art. 470 alin. (8) Mijloace de transport pe apa 

1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru oescuit si uz oersonal 24 25 
2. Barci fara motor, folosite Tn alte scopuri 63 66 
3. Barci cu motor 234 246 
4. Nave de sport si agreement 1115 1172 
5. Scutere de aoa 235 247 
6. Remorchere si Tmpingatoare: x x 
a) pana la 500 CP, inclusive 623 655 
b) peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv 1013 1065 
c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP, inclusiv 1558 1637 
d) peste 4000 CP 2492 2619 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta 24 25 
8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale : 63 66 
a) cu capacitatea de Tncarcare pan a la 1500 de tone, incl us iv 234 246 
b) cu capacitatea de Tncarcare de peste 1500 de tone si pana la 3000 de tone, inclusiv 1115 1172 
c) cu capacitatea de Tncarcare de peste 3000 de tone 234 246 

lmpozitul pe mijloacele de transport prevazut la art.470, alin.(7) si alin .(8) se majoreaza pentru anul 2023, conform art.489,alin.1 din Legea nr.227/2015 cu o 
cota aditionala de 50%. 
Art. 472 alin. (2) - Bonificatia acordata pentru plata 

COTA STABILITA DE CODUL 
COTA STABILITA DE COTA STABILITA DE 

cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport , FISCAL 
CONSILIUL LOCAL PENTRU CONSILIUL LOCAL PENTRU 

datorat pentru intregul an , pana la data de 31 martie ANUL 2022 ANUL 2023 
a anului respectiv 10 % 10 % 10 % 
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CAPITOLUL IV - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZATllLOR DE CONSTRUIRE SI A AL TOR AVIZE SI AUTORIZATll 

NIVELURILE STABILITE NIVELURILE STABILITE 
NIVELURILE STABILITE DE 

Art. 474 alin. (1) 
PRIN CODUL FISCAL DE CONSILIUL LOCAL 

CONSILIUL LOCAL 
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul rural 

PENTRU ANUL 2022 
PENTRU ANUL 

2023(indexate cu 5.1 %) 
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism - lei - - lei - - lei -
a) pana la 150 m2 inclusiv 2,5-3 4 4.2 
b) intre 151 si 250 m2 inclusiv 3- 3.5 5 5.2 
c) intre 251 si 500 m2 inclusiv 3.5 -4.5 6 6.3 
d) intre 501 si 750 m2 inclusiv 4.5-6 8 8.4 
e) intre 751 si 1.000 m2 inclusiv 6-7 9 9.4 
f) peste 1.000 m2 7 + 0,005 lei/m", pentru 9 + 0,0066 lei/m", pentru 9.4 + 0,0066 lei/m", pentru 

fiecare m2 care depaseste fiecare m2 care depaseste fiecare m2 care depaseste 
1.000 m2 1.000 m2 1.000 m2 

Art. 474 alin. (4) 
0 - 15 

8 8.4 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 
Art. 474 alin. (5) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire 0,5% 0,5% 0,5% 
rezidentiala sau cladire-anexa 
Art. 474 alin. (6) 

1 % 1% 1% 
Taxa pentru eliberarea de autorizatiei de construire pentru alte constructii 
Art. 474 alin. (8) 

30 % din cuantumul taxei 
30 % din cuantumul taxei 30 % din cuantumul taxei 

Taxa pentru prelunegirea unei autorizatii de construire 
pentru eliberarea certificatului 

pentru eliberarea pentru eliberarea 
certificatului sau a certificatului sau a 

sau a autorizatiei initiale 
autorizatiei initiale autorizatiei initiale 

Art. 474 alin. (9) 
0, 1 % din valoarea 0, 1 % din valoarea 0, 1 % din valoarea 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala , a unei 
impozabila, aferenta partii impozabila, aferenta partii impozabila, aferenta partii 

constructii 
desfiintate desfiintate desfiintate 

Art. 474 alin. (10) 
0 - 15 

9 9 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari 
Art. 474 alin. (12) 

3% din valoare autorizata a 3% din valoare autorizata a 3% din valoare autorizata a 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesara pentru lucrarile de organizare 

lucrarilor de organizare de lucrarilor de organizare de lucrarilor de organizare de 
de santier 

santier santier santier 

Art. 474 alin. (13) 
2 % din valoarea autorizata a 2 % din valoarea autorizata 2 % din valoarea autorizata 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, 
lucrarilor a lucrarilor a lucrarilor 

casute sau rulote 
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Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri , containere, tonete, cabine, 

0-8 10 11 
spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj , firme si reclame situate pe 
caile si In spatiile publice 
Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si 0 - 13 19 20 
bransamente 
Art. 474 alin. (16) 

9 13 14 
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 
Taxa pentru eliberarea certificatelor si autorizatiilor prevazute la art. 474, Cod Fiscal, se majoreaza, conform art.489, alin.(1) din Legea nr.227/2015, cu o cota 
aditionala de 20%. 
Art. 475 alin. (1) 

0 - 20 29 30 
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare 
Art. 475 alin. (2) 45 lei atestatul 47 lei atestatul 
Taxele pentru eliberarea atestatului de producator, respect iv pentru 0 - 80 45 lei carnetul 47 lei carnetul 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul aqricol 
Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind 
desfasurarea unor activitati pentru o suprafata de pana la 500 m2

, 0 - 4.000 733 770 
inclusiv (cod CAEN 561- Restaurante; 563 - Baruri si alte activitati de 
servire a bauturilor si 932 -Alte activitati recreative si distractive) 
Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea 
unor activitati pentru o suprafata mai mare de 500 m2(cod CAEN 561- 0 - 8.000 1468 1542 
Restaurante; 563 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932 -
Alte activitati recreative si distractive) 



) ) 

CAPITOLUL V - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 

Art. 477 alin. (5) COTELE STABILITE COTA STABILITA DE COTA STABILITA DE 
Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate PRIN CODUL FISCAL CONSILIUL LOCAL CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 

1% -3% 4% 4% 

Art. 478 alin. (2) 
NIVELURILE STABILITE NIVELURILE STABILITE 

NIVELURILE STABILITE 
Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate 

PRIN CODUL FISCAL DE CONSILIUL LOCAL 
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 
PENTRU ANUL 

2023(indexate cu 5.1%) 
- lei/m2 sau fractiune de - lei/m2 sau fractiune de m2 - lei/m2 sau fractiune de m2 

mz- - -
a) In cazul unui afisaj situat In locul In care persoana deruleaza o 

0 - 32 47 49 
activitate economica 
b) In cazul oricarui altui panou, afisaj sau oricarei altei structuri de afisaj 

0 -23 34 36 
pentru reclama si publicitate 

CAPITOLUL VI - IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2) COTELE STABILITE COTA STABILITA DE COTA STABILITA DE 
lmpozitul pe spectacole PRIN CODUL FISCAL CONSILIUL LOCAL CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 
a) In cazul unui spectacol de teatru , de exemplu o piesa de teatru, balet, 2% 2% 
opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, 

0%-2% 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competitie sportiva interna sau internationala 
b) In cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit. a) 0%-5% 3% 5% 

I CAPITOLUL VII - TAXE SPECIALE I 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

Art. 484 LOCAL 
Taxe speciale PENTRU ANUL 2023 

Sunt prevazute in anexa A 
CAPITOLUL VIII- Al TE TAXE LOCALE 

NIVELURILE 
NIVELURILE 

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL STABILITE DE 
STABILITE DE 

FISCAL CONSILIUL LOCAL 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

PENTRU ANUL 2022 (indexate cu 5.1 %) 
Art. 486 alin. (1) Taxa pentru ocuparea neautorizata a locurilor publice prin depozitarea de materiale de constructii Sunt prevazute In Sunt prevazute in 
sau cu mijloace de transport functionale/nefunctionale, precum si pentru ocuparea temporara in alte scopuri ,...,..._,, ,... D 

----- D 



) 

Art. 486 alin. (2) Taxa pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri care Sunt prevazute in Sunt prevazute in 
folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, precum si taxe pentru activitatile anexa B anexa 8 
cu impact asuora mediului inconjurator 
Art. 486 alin. (4) o Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale 
administrativa. Taxa poate fi majorata prin hotarare a consiliului local, 500-750 677 712 
fara ca maiorarea sa poata depasi 50% din aceasta valoare*. 
Art. 486 alin. (5) o Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 0-32 27 28 

CAPITOLUL IX -ALTE DISPOZITll COMUNE 

COTE LE COTELE STABILITE DE CONSILIUL COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
STABILITE PRIN LOCAL PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 
CODUL FISCAL 

Art. 489 alin. (4)- impozitul pe teren majorat pentru 0%- 500% 300% 300% 
terenul aQricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv 
Art. 489 alin. (5)- impozitul pe cladiri si impozitul pe 0% - 500% 500% 500% 
teren majorat pentru cladirile si terenurile neingrijite, 
situate in intravilan 



) 

I CAPITOLUL X - SANCTIUNI I 
LIMITELE MINIME SI MAXI ME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

LIMITELE STABILITE PRIN 
NIVELURILE STABILITE NIVELURILE STABILITE 

Art. 493 DE CONSILIUL LOCAL DE CONSILIUL LOCAL 

(3) Contraventia prevazuta la alin . (2) ,lit.a)depunerea peste termen a 
CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 

declaratiilor fiscale, lit.b) nedepunerea declaratiilor fiscale (indexate cu 5.1 %) 

- lei -

o lit. a} se sanctioneaza cu amenda 70-279 79 - 315 83 - 331 

D lit. b) se sanctioneaza cu amenda 279-696 315 - 784 331 - 824 

(4) f ncalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea , 
385 -1872 evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la 325 -1 .578 366 -1781 

spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda 

(41
) Necomunicarea informatiilor si a documentelor de natura celor prevazute 

593 -2966 la art. 494 alin. (12) in termen de eel mult 15 zile lucratoare de la data solicitarii 500 - 2.500 564- 2822 
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda 

LIMITELE MINIME SI MAXI ME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) In cazul persoanelor iuridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin . (3) si (4) se majoreaza cu 300%. 
D Contraventia prevazuta la alin . (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda 280-1.116 315 -1259 331 -1323 

D Contraventia orevazuta la alin . (2) lit. b) se sanctioneaza cu amenda 1.116-2.784 1259 - 3143 1323-3303 

D lncalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, 
evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la 1.300- 6.312 1464 - 7125 1539 - 7488 

spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda 



CAPITOLUL VII - TAXE SPECIALE 

Art. 30 alin . (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modifiGarile si completarile ulterioare AnexaA 

.. (2) Domeniile in care consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa 
Art. 484 caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantumul acestora se NIVELURILE NIVELURILE 
Taxe speciale stabilesc in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu STABILITE DE STABILITE DE 

modificarile si completarile ulterioare." CONSILIUL LOCAL CONSILIUL LOCAL 
Nr. Temeiurile ju rid ice, inclusiv hotararile 

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE SI DOMENllLE DE 
PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 

crt. Consiliulu i Local prin care s-au instituit aceste 
ACTIVITATE IN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA 

- lei - - lei-
taxe speciale 

1. 
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice Taxa speciala pentru eliberarea certificatului fiscal in ziua 15 20 

locale inregistrarii cererii 

2. 
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice Taxa de urgenta pentru eliberarea certificatelor de urbanism in 240 500 
locale termen redus (3 zile) 

1200 lei+ 10 % din 1200 lei+ 10 % din 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice Taxa de urgenta pentru eliberarea autorizatiilor de 
cuantumul taxei(pentru cuantumul taxei(pentru 

3. investiti i de pana la investitii de pana la 
locale construire/desfiintare in termen redus( 7 zile) 1.000.000,00 lei) 1.000.000,00 lei) 

4. 
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice Texa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii 450 450 
locale constructiei 

5. 
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice Texa pentru eliberarea adeverintei privind edificarea 450 450 
locale constructiilor realizate pana la data de 01 .08.2001 

6. 
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

Taxa privind emiterea avizului de drum 350 

I 

350 

I 
locale 

7. 
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice Taxa pentru vizarea carnetelor de comercializare a 20 lei/carnet 20 lei/carnet 
locale produselor,conform evidentelor agricole 

8. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice Taxa pentru intocmirea/procesarea dosarelor pentru vanzarea 50 lei/imobil 50 lei/imobil 
locale terenulu i situat in extravilan 



9. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice Taxa pentru eliberarea adeverintei privind istoricul de rol 50 50 
locale agricol 

10. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice Taxa pentru verificarea documentatiei si eliberarea 150 150 
locale certificatelor si proceselor-verbale privind posesia imobilelor 

Taxa pentru oficierea casatoriei in zilele de sambata, 

11. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice duminica, sarbatori legale sau in afara programului de lucru, 150 150 
locale in situatia in care unul sau ambii viitori soti au domiciliul sau 

resedinta in comuna Valea Doftanei 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
Taxa pentru oficierea casatoriei in situatia in care niciunul 

12. dintre viitorii soti nu are domiciliul sau resedinta pe raza 600 600 
locale , . localitatii Valea Doftanei 

Taxa pentru solutionarea cererilor de eliberare a duplicatelor, 

I I 
13. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice anexei 9, extraselor multilingve si formularelor standard 50 50 

locale multilingve in regim de urgent (maxim 48 de ore de la 
inregistrarea cererii) 

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
Taxa pentru eliberarea anexei 24 - cerere pentru 

14. desschiderea procedurii succesorale in regim de urgent( 50 50 
locale maxim 48 de ore de la inregistrarea cererii) 

Art. 6 alin . (2) din Ordonanta Guvernului nr. 
Taxa speciala pentru eliberarea acordului privind exercitarea 

29 15. activitatilor economice(comert si prestari servicii) pentru 28 
99/2000 .. . 

fiecare cod CAEN autorizat 

Veh icule inregistrate cu masa 112 118 
Taxa speciala pentru maxima autorizata > 3500 kg 

16. 1. Art. 23 al in. (3) din Ordinul ministrului recuperarea contravalorii 
Vehicule inregistrate cu masa 

administratiei si internelor nr. 1501/2006 certificatului de inregistrare 56 59 
2. Procedura de inregistrare si de radiere a 

maxima autorizata < 3500 kg 
-

vehiculelor la nivelul primarului comunei Valea Taxa speciala pentru 
Mopede si alte vehicule cu o 

33 Doftanei aprobata prin Hotararea Consiliului singura placuta cu numar de 31 
recuperarea contravalorii 

Local nr2/201 O placutelor cu nu mar de 
in reg istrare 

inregistrare 
Vehicule cu doua placute cu 71 75 
numar de inregistrare 

II CAPITOLUL VIII - ALTE TAXE LOCALE i Anexa B II 



NIVELURILE STABILITE DE NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 lei -
2022 lei -

Art. 486 alin. (1) Taxa pentru ocuparea neautorizata a locurilor publice prin 2 lei/mp/zi**) Conform Raport de specialitate pentru 
depozitarea de materiale de constructii sau cu mijloace de transport anul2023 
functionale/nefunctionale, precum si pentru ocuparea temporara in alte scopuri 53 lei/mp/zi ,dupa expirarea celor 3 Conform Raport de specialitate pentru 
autorizate a locurilor publice zile anul2023 
**) Taxa pentru ocuparea neautorizata sau temporara a locurilor publice se 
stabileste pentru o perioada de maxim 3 zile de la data constatarii/autorizarii de 
catre Politia Locala 
... J Taxa se datoreaza de la data constatarii de catre Politia Locala si pana la 
data eliberarii locurilor publice ocupate abuziv 
Art.486, alin. (2) - Taxa pentru de\inerea sau utilizarea echipamentelor ~i 1078 lei/an/utilaj 
utilajelor destinate ob\inerii de ven ituri , utilaje neinmatriculate la D.R.P.C.l.V. 
sau neinregistrate local (T.A.F, TRACTOAREUTILIZATE IN ACTIVITATI 
FORESTIERE, POMPA BETON SI ALTE ASEMENEA UTILAJE) 
Procedura de stabilire si plata a taxei locale pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri , utilaje neinmatriculate la 
D.R.P.C.l.V. sau neinregistrate local este prevazuta in Anexa E 

Nr. Criteriile economice, sociale, geografice,urbanistice precum si necesitatile bugetare locale in functie de care se stabilesc cotele 
I Anexa C 

crt. aditionale 
1. Necesitatile bugetare locale 
2. 
3. 
4. 
5. 



Nr. I 
) Temeiurile juridice ) crt. ' 

1. Art. 456 alin . (2) , lit. a) cladirile care, potrivit legii , sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decat cele 
prevazute la alin .(1) lit. x) - reducerea impozitului cu 50 % 

2. Art. 456 alin . (2) , lit. d) - cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ - scutire de impozit 
3. Art. 456 alin. (2), lit. h) - cladirea noua cu destinatie de locuinta, realizata pe baza de credite, in conformitate cu OG nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru 

realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.82/1995, cu modificarile si completarile ulterioare- scutire de 
impozit 

4. Art. 456 alin. (2), lit. i) - cladirile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de pana la 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului in care s-a produs evenimentul -
reducerea impozitului cu 50 % 

5. Art. 456 alin . (2), lit. j) - cladirea folosita ca domiciliu de persoanele prevazute la art.3, alin .(1) lit b) si art.4 , alin .(1) din Legea nr.341/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare- scutire de impozit 

6. Art. 456 alin. (2) , lit. m) - cladirile la care proprietarii au executat pe cheltuiala proprie lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice, pe baza 
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditii le legii , prin care se constata realizarea masuriloe de interventie recomandate de auditorul 
energetic in certificatul de performanta energetica sau, du pa-caz, in raportul de audit energetic, astfel cum este prevazut in 0 . U.G. nr. 18/2009 privind cresterea 
performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare - scutire de 
impozit 

7. Art. 464 alin . (2) , lit. g) - terenurile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de 5 ani - scutire de impozit 
8. Art. 464 alin . (2) , lit. i ) - terenurile, inclusiv zonele de protectie instituite,ocupate de cladirile clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori 

case memoriale, altele decat cele prevazute la art.456, alin . (1) lit. x) - scutire de impozit 
9. Art. 464 alin . (2), lit. n ) - terenurile extravilane situate in arii naturale proteiate supuse unor restrictii de utilizare- scutire de impozit 
10. Art. 469 alin . (2) - reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol cu 50 % 
11. Art. 476 alin . (2), lit. a) -scutirea de taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire pentru lucrari de intretinere, reparare, 

conservare,consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea nr.422/2001 , republicata, cu modificarile ulterioare, 
datorate de proprietarii persoane fizice care realizeaza, integral sau partial, aceste lucrari pe cheltuiala proprie 



PROCEDURA DE STABILIRE SI PLATA A TAXE:1 LOCALE PENTRU DETINEREA SAU UTILIZAkcA ECHIPAMENTELOR SI 
UTILAJELOR DESTINATE OBTINERll DE VENITURI 

l.DISPOZITll GENERALE 

AnexaE 

1.Conform prevederilor art.486 din Legea nr.227 /2015 privind Codul Fiscal , al in (2 ): "Consiliile locale pot institui taxe pentru 

de(inerea sau utilizarea echipamentelor $i utilajelor destinate ob(inerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala, pe raza 

localitatii unde acestea sunt utilizate, precum $i taxe pentru activita(ile cu impact asupra mediului 1nconjurator. ", iar potrivit alin (3) ale 

aceluiasi articol de lege: "taxele prevazute la a/in. (2) se calcu/eaza $i se platesc In conformitate cu procedurile aprobate de 

autorita(ile deliberative interesate. " 

2. Se instituie taxa locala pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri , 

pentru urmatoarele categorii de echipmente si utilaje: 

a) Tractor articulat forestier cu troliu 

b) Utilaj pentru incarcare si/sau transport busteni 

c) Utilaj pentru recoltare busteni 

d) Tractor utilizat exclusiv in activitatile de exploatare forestiera , neinmatriculat sau neinregistrat local 

e) Masini autopropulsate pentru lucrari 

f) Alte autovehicule atipice 

3. Definitii 

tractor agricol sau forestier - tractor destinat efectuarii unor lucrari Tn agricultura ~i silvicultura prin tractarea, purtarea ~i , 

dupa caz, actionarea unor remorci sau utilaje speciale din aceste domenii , fiind, Tn general, tractor lent, cu o viteza cuprinsa Tntre 6 

~i 40 km/h ; el poate fi amenajat pentru a transporta o incarcatura sau un Tnsotitor. 

masina autopropulsata pentru /ucrari - utilaj autopropulsat destinat, prin constructie ~i echipare, efectuarii unor lucrari sau 

servicii , care circula pe drum numai pentru a se deplasa Tntre locul de garare ~i locul unde executa lucrarile, avand o viteza care nu 



) 

depa§e§te 30 km/h ; masina autopropulsata pentru lucrari realizata pe sasiu auto, care pastreaza caracteristicile de performanta ale 

autovehiculului de baza din care deriva, este asimilata cu automobilul special/autospeciala. 

autovehicu/ atipic - autovehicul care, prin constructie §i echipare, nu se Tncadreaza In nici una dintre categoriile de mai sus. 

4. Orice persoana fizica sau juridica avand domiciliul sau sediul social/punctul de lucru pe raza comunei Valea Doftanei care 

detine/utilizeaza un utilaj din categoria celor mentionate la pct.2 din procedura datoreaza taxa pentru detinerea sau utilizarea 

echipamentelor si utilajelor in scopul obtinerii de venit. 

5. Nu se datoreaza taxa prevazuta la pct.4 de catre persoanele fizice sau juridice care detin utilaje destinate obtinerii de venit 

care sunt inmatriculate sau inregistrate local. In acest caz, contribuabilii datoreaza impozitul pe mijloacele de transport. 

6. Taxa locala pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri este de 1000 lei/ utilaj 

sau echipament/an. 

II. MODUL DE DECLARARE SI STABILIRE A TAXEI 

7.Detinatorul/utilizatorul va depune o declaratie fiscala cuprinzand datele personale , din actul de identitate, in cazul 
persoanelor fizice, respectiv, din certificatul de inregistrare fiscala , in cazul persoanelor juridice.Contribuabilul va complete si situatia 
privind utilajele pe care le detine/ utilizeaza,specificand datele de identificare ale acestora, precum si tipul , numarul si data 
documentului de dobandire/utilizare. La declaratia fiscala semnata , acesta vor anexa copii conforme cu originalul de pe 
documentele care atesta dobandirea/detinerea utilajelor destinate obtinerii de venituri.( Anexa nr. 2) 

8. Depunerea declaratiilor fiscale se va face pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an fiscal , iar taxa se va stabili pentru 
intregul an prin emiterea unei decizii de impunere. 

9. Taxa se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 
10.Neplata la termen a taxei atrage dupa sine calculul de majoarari de intarziere. Nivelul majorarii de intarziere este de 1% 

din cuantumul obligatiei fiscale principale neachitate in termen , calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna de intarziere, 
incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

11. In cazul dobandirii unui utilaj sau echipament destinat obtinerii de venit pe parcursul anului fiscal , taxa se va datora pe 
intregul an fiscal , iar in cazul instrainarii unui utilaj sau echipament pe parcursul anului fiscal, taxa se va da la scadere incepand cu 
anul fiscal urmator. 



REGULAMENT PRIVIND INSTITUIREA TAXEI SPECIALE PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI 

REGULAMENT 
privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului 

Art.1 Obiectul regulamentului 
Obiectul prezentului regulament ii reprezinta stabilirea unui cadru reglementat privind instituirea unei taxe 

speciale datorata bugetului local pentru promovarea turismului. 

Art.2 Obiectivele instituirii taxei speciale 
Obiectivele urmarite prin instituirea taxei speciale pentru promovarea turismului sunt: 
- Promovarea obiectivelor turistice din comuna Valea Doftanei si a destinatiei turistice Valea Doftanei, in 

' ' ansamblul ei, in vederea cre~terii numarului de turi~ti; 
- Sus1inerea activita1ilor culturale care pot cre~te numarul de turi~ti din comuna Valea Doftanei; 
- Cre~terea calita1ii ~i crearea de noi servicii publice destinate turi~tilor; 
- Crearea ~i consolidarea brandului turistic al comunei Valea Doftanei; 
- Dezvoltarea de proiecte, finan1ate din fonduri europene direct legate de activitatea turistica; 

- Cresterea veniturilor obtinute din turism in comuna Valea Doftanei. 
' ' 

Art.3 Cadrul legal 
Cadrul legal al prezentului regulament este reprezentat de: 

AnexaF 

- art. 129, alin. 2, lit. b si lit. d, alin. 4, lit. c, alin . 7, lit. s, art. 139 alin. 3, lit c, art. 196, alin . 1, lit. a din O.U.G. nr. 
' 57/2019, privind Codul administrative 

- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale 
- art. 484, alin. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 



) ) 

Art.4 Definitia unor termenii utilizati in cuprinsul prezentului regulament: 
Unitate de cazare - hotel, hotel-apartament, motel, hostel, vila turistica, bungalow, cabana turistica, sat de 

vacanta, camping, popas turistic, casute de tip camping, pensiune turistica sau agroturistica, apartamente sau 
camere de inchiriat. 

Art.5 Platitorii taxei speciale 
(1) Platitorii taxei speciale pentru promovarea turismului sunt persoanele care beneficiaza de servicii de cazare, 

prin unitatile de cazare care desfa~oara activitati pe raza comunei Valea Doftanei. 
(2) Orice unitate de cazare de pe raza comunei Valea Doftanei, care realizeaza venituri din cazare are obligatia 
de a incasa ~i varsa la bugetul local al comunei Valea Doftanei taxa speciala pentru promovarea turismului. 

Art.6 Cota taxei speciale 
(1) Taxa speciala pentru promovarea turismului este in cota de 2% din valoarea tarifelor de cazare pentru 

fiecare noapte de cazare/ turist sau din tariful de inchiriere integrala a structurii de cazare pentru fiecare 
noapte. 
(2) Taxa va fi inclusa in costul noptii de cazare. 

Art. 7 Termenul de plata 
Termenul de plata a taxei speciale este lunar pana in data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care s-a 
colectat taxa de la persoanele care au platit cazarea. 

Art. 8 Majorari de intarziere 
Pentru neplata la termenul scadent, se datoreaza, conform art. 183,alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind 

Codul de procedura fiscala, majorari de intarziere in cota de 1 % din cuantumul sumei datorate, pentru fiecare 
luna sau fractiune de luna incepand cu ziua urmatoare termenului de scadenta ~i pana la data stingerii sumei 
datorate, inclusiv. 

Art. 9 Declararea taxei 
Unitatatea de cazare (persoana fizica sau persoana juridica) are obligatia de a depune lunar declaratie decant la 
Biroul Taxe ~i lmpozite din cadrul Primariei comunei Valea Doftanei pana in data de 10, inclusiv, a lunii 



urmatoare celei in cares-a colectat taxa. Formularul declaratei este prevazut in Anexa 3 la H.C.L. Valea Doftanei 
pentru stabilirea impozitelor si taxelor pentru anul 2022. 
Art.10 Verificarea unitatilor de cazare 
(1 )lnspectorii din cadrul Biroului de Taxe si lmpozite din cadrul Primariei comunei Vaalea Doftanei pot verifica , 
prin actiuni de inspectie fiscala sau inopinat: 
- daca turistii care sunt cazati in unitatea de cazare, la un moment dat , sunt inregistrati in registrul de evidenta a 
turistilor de catre persoanele care au aceasta responsabilitate in cadrul structurii de cazare si daca au achitat 
inclusiv taxa speciala pentru promovarea turismului; 
- daca declaratiile decont au fost completate corect,in deplina concordanta cu evidentele aflate la sediul unitatii 
de cazare. 
(2) Orice abatere constatata va fi corectata prin depunerea unei noi declaratii-decont si emiterea unei decizii de 
impunere rectificativa de catre organul fiscal. 

Art. 11 Contraventii 
' 

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament atrage raspunderea contraventionala potrivit dispozitiilor 
legale in vigoare. 
(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte: 
a) depunerea peste termen a declaratiilor-decont; 
b )nedepunerea declaratiilor-decont. 

(3) Contraventiile prevazute la alin. (2) se sanctioneaza cu amenda potrivit prevederilor art. 493 alin.(3), alin. (5) 
~i alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. 
Art. 12 Prezentul regulament intra in vigoarea de la data de 01 ianuarie 2022. 


