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R O M Â N I A 

JUDEŢUL SUCEAVA 
COMUNA HĂNȚEȘTI 

 

PROIECT  
 

ANEXA NR. 1 
 

la Hotărârea C.L. nr. ____ din ____.11.2019 
privind stabilirea şi aprobarea impozitelor 

şi taxelor locale pentru anul 2020 
 
 

Art. 1 Impozitul pe clădiri este anual şi se datorează de către contribuabili 
pentru clădirile aflate în proprietatea lor, indiferent de locul unde sunt situate şi de 
destinaţia acestora. 

 
(1) Prin clădire se înţelege orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub 
nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa şi care are una sau mai 
multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, 
materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de 
bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt 
construite. Încăperea reprezintă spaţiul din interiorul unei clădiri. 
(2) Impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexe în cazul persoanelor fizice se 
calculează prin aplicarea cotei de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii. 
(3) Valoarea impozabila a clădirii se determinată prin inmulțirea suprafeței construite 
desfașurate a acesteia, exprimate în metri pătrați, cu valoarea impozabilă 
corespunzatoare, exprimată în lei/mp, astfel: 
___________________________________________________________________
 Felul clădirilor şi a altor    - valoarea impozabilă lei/mp-  
 construcţii impozabile      __________________________________________________________ 
             Cu instalaţii de apă, canalizare,               Fără instalaţii de apă,canalizare,  

      electrice, încălzire (condiţii           electrice, încălzire(condiţii  
                         cumulative***)                   cumulative) 
____________________________________________________________  _________________________ 
A. Clădire cu cadre din beton armat sau 
cu pereţi  exteriori din cărămidă arsă sau orice 
alte materiale rezultate în urma unui tratament       1000    600 
termic şi/sau chimic.  
_______________________________________________________________________________
______ 
B. Clădire cu cadre din lemn, din piatră naturală, 
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice         300    200 
alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/ 
sau chimic. 
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_______________________________________________________________________________
___ 
C. Clădire - anexă cu cadre din beton armat sau 
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau orice 
alte materiale rezultate în urma unui tratament           200    175 
termic şi/sau chimic.   
_______________________________________________________________________________
______ 
D. Clădire - anexă cu pereti exteriori din lemn,  
din piatra naturala, din cărămidă nearsă, din vălătuci   
 sau orice alte materiale nesupuse unui tratament        125    75 
termic si/sau chimic. 
_______________________________________________________________________________
______ 
E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa  
incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda,            75% din suma care s-ar aplica 
cladirii 
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, la demisol si/sau la mansarda,  
utilizate in alte scopuri decat cea de locuinta, in oricare               50% din suma care s-ar aplica 
cladirii 
dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D. 
 
 Începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru clădirile proprietate publică sau 
privată a Primăriei comunei Hănțești, concesionate, închiriate, date în administrare 
sau în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care 
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
 Impozitul pe clădiri se datoreaza către bugetul local al comunei, în care este 
amplasata clădirea. 
 Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care 
nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică 
coeficientul de transformare de 1,40. 
 Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate, 
după cum urmează: 
 cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 

ianuarie a anului fiscal 2019-(1919); 
 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 2019 – (1919-1969); 
 cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani 

inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal 2019 (1969-1989). 
În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, 

modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării 
se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate 
aceste ultime lucrări. Anul terminarii se actualizeaza în condițiile în care la 
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terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 
50% față de valoarea acesteia la data de începere a lucrării. 
Contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentul de 

impozite şi taxe în a căror rază teritorială îşi au domiciliul precum şi la cele în a 
căror rază teritorială sunt situate clădirile respective in termen de 30 de zile de la 
data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a 
anului următor. 
   Art. 2. - Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice  
   (1) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2 % 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 referința;  
   b) valoarea finala a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite 
în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;  
   c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de 
proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de 
referință.  

  (2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate 
pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin 
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.  
   (3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. 
(1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile 
determinate conform art. 1, alin.2.  
   Art. 3. - Calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixta, aflate în 
proprietatea persoanelor fizice  
   (1) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită 
în scop rezidențial conform art. 1, alin. 2  cu impozitul determinat pentru suprafața 
folosită în scop nerezidențial, conform art. 2.  
   (2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se 
desfașoară nici o activitate economică, impozitul se calculeaza conform art. 1.  
   (3) Daca suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial 
nu pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:  

   a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care 
nu se desfașoara nici o activitate economică, impozitul se calculează conform 
art. 1;  
   b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care 
se desfașoara activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt 
înregistrate în sarcina persoanei care desfașoara activitatea economică, 
impozitul pe clădiri se calculeaza conform prevederilor art. 2.  

 
(4) Rangul localităţii Hănțești este IV, cu un coeficient de corecţie de: 

 1,10 pentru zona A şi  
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 1,05 pentru zona B 
Rangul localităţilor Berești şi Arțari este V, cu un coeficient de corecţie de : 

 1,05 pentru zona A şi  
 1,00 pentru zona B. 

Clădirile dobândite în cursul anului, indiferent sub ce formă, se impun cu 
începere de la data de întâi  a lunii ianuarie  a anului următor.  

Scăderea de la impunere în cursul anului pentru situaţii de dezafectare, 
demolare, distrugere a clădirilor se face cu data de întâi  a (ianuarie)  anului următor. 

Art. 4. Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice este calculat 
astfel:   

1. Impozitul pe clădirile rezidențiale  în cazul persoanelor juridice se calculează 
prin aplicarea cotei de 0,2 % asupra valorii impozabile  a clădirii; 

2. Impozitul pe clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor juridice se calculează 
prin aplicarea cotei de 1,3 % asupra valorii impozabile  a clădirii; 

3. Impozitul pe clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor juridice utilizate 
pentru activități din domeniul agricol se calculează prin aplicarea cotei de 0,4 
% asupra valorii impozabile  a clădirii; 

4. Impozitul pe clădirile cu distinație mixtă, în cazul persoanelor juridice se 
calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în 
scop rezidențial conform alin. a) cu impozitul calculat pentru suprafața 
folosită în scop nerezidențial cu alin. b) sau c); 

5. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri valoarea impozabilă pe clădiri 
pentru persoane juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior; 

6. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui 
raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat; 

7.  În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a 
clădirii în ultimii trei ani anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei 
este de 5%. 

Impozitul / taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 
31 martie şi 30 septembrie inclusiv iar sumele mai mici de 50 de lei inclusiv se 
plătesc integral până la primul termen de plată. 

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 10 %,  cu condiția achitării debitelor restante (inclusiv amenzi) din anii 
anterioari și a majorărilor de întârziere, dobanzilor si penalitatilor aferente acestora. 

În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate pe 
raza aceleeași unități administrativ teritoriale, prevederile alin. 5 și 6 se referă la 
impozitul pe clădiri cumulat. 

Cotele adiționale stabilite conform art. 489, alin (1) din Legea 227/2015 cu 
modificarile si completarile ulterioare, în anul 2019, la impozitul sau taxa pe clădiri 
se majoreaza cu 15% față de nivelurile maxime stabilite prin lege.  

 
Art. 5. Impozitul pe teren și taxa pe teren  
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 (1) Impozitul pe terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol 
la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare, după cum 
urmează: 
 978 lei / ha, corespunzător rangului IV, zona A, rang şi zonă în care se 

încadrează localitatea Hănțești - drum principal; 
 782 lei / ha, corespunzător rangului IV, zona B, rang şi zonă în care se 

încadrează localitatea Hănțești - drum secundar; 
 782 lei / ha, corespunzător rangului V, zona A, rang şi zonă în care se 

încadrează localitatea Berești; 
 587 lei / ha, corespunzător rangului V, zona B, rang şi zonă în care se 

încadrează localitatea Berești - drum secundar și Arțari. 
 (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan dar cu altă destinație decât cel de 
teren cu construcții, impozitul se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, 
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, 
rezultatul înmulţindu-se cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localitatii: 
 
Nr.  
Crt. 

Modul de folosinţă a terenului Nivelul aplicabil în anul fiscal 2019 
- zona - 

 
0 1 A B C D 
1 Teren arabil 28 21 19 15 
2 Păşune 21 19 15 13 
3 Fâneaţă 21 19 15 13 
4 Vie 46 35 28 19 
5 Livadă 53 46 35 28 
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 28 21 19 15 
7 Teren cu ape 15 13 8 0 
8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 
9 Teren neproductiv 0 0 0 0 

 
(3) Coeficientul de corecţie: 
 

Localitatea Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 
Hănțești IV 1,10 
Berești V 1,00 
Arțari V 1,00 
 
Art. 6. Impozitul pe terenurile amplasate în extravilanul localităţii se stabileşte 
prin înmulţirea suprafeţei terenului exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare 
prevăzută în tabelul de mai jos, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător 
localității: 
 
Nr.  Categoria de folosinţă Impozit 
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Crt. 
1 Teren cu construcţii 31 
2 Arabil 50 
3 Păşune 28 
4 Fâneaţă 28 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1. 55 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr.crt.6.1. 56 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia 

celui prevăzut la nr. crt. 7.1. 
16 

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

0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 
8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 
9 Drumuri şi căi ferate  0 

10 Teren neproductiv 0 
 
  În cazul dobândirii unui teren în cursul anului proprietarul acestuia are 
obligația să depună o nouă declarație de impunere în termen de 30 de zile de la data 
dobândirii și datorează impozitul pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor. 

Impozitul / taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 
31 martie şi 30 septembrie inclusiv iar sumele mai mici de 50 de lei inclusiv se 
plătesc integral până la primul termen de plată. 
 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren datorat pentru întregul an de 
către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o 
bonificaţie de 10%. 

Cotele adiționale stabilite conform art. 489, alin (1) din Legea 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2019, la 
impozitul sau taxa pe teren se majoreaza cu 15% față de nivelurile maxime stabilite 
prin lege. 

 
Art. 7  Impozitul pentru mijloacele de transport. 
 
(1) Toate persoanele care au în proprietate un mijloc de transport care trebuie 

înmatriculat în România datorează o taxă anuală asupra mijlocului de transport. 
(2) Taxa asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de tipul 

mijlocului de transport. 
 a) Pentru următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se 
calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei 
grupe de 200 de cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din 
următorul tabel: 
 

Mijloc de transport Suma în lei pentru fiecare grupă de 
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200 cmc sau fracţiune din aceasta 
I. Vehicule înmatriculate 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și  
autoturisme cu capacitate cilindrică de 
până la 1600 cmc inclusiv. 

8 

2 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri   cu 
capacitate cilindrică de peste  1600 cmc.  

9 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică 
între 1601 cmc şi 2000 cmc. 

18 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică 
între 2001 cmc şi 2600 cmc inclusiv. 

72 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică 
între 2601 cmc şi 3000 cmc inclusiv. 

144 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică 
de peste 3001 cmc. 

290 

6. Autobuze, autocare, microbuze. 24 
7. Alte autovehicule cu masa totală 
maximă autorizată de până la 12 tone 
inclusiv, precum şi autoturismele de teren 
din producţie internă. 

30 

8. Tractoare înmatriculate, remorci, 
combine și alte mașini agricole. 

18 

II. Vehicule înregistrate 
1.Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm  
1.1. Vehicule cu capacitate cilindrică mai 
mică de 4.800 cm3. 

4 

1.2. Vehicule cu capacitate cilindrică mai 
mare de 4.800 cm3 

6 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică 
evidenţiată. 

150 lei/an 

 
b) Pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 

12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din 
următorul tabel: 
 

Numărul axelor şi greutatea brută încărcată maximă 
admisă 

Impozitul 
(în lei /an) 

 

Ax(e) motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică sau 

echivalentele 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 
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recunoscute 

I. Vehicule cu două axe.   
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone. 0 142 
2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică  de 14 tone. 142 395 
3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone. 395 555 
4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18  tone. 555 1257 
5. Masa de cel putin 18 tone 555 1257 
II: Vehicule cu trei axe.   
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone. 142 248 
2. Masa de cel puţin 17  tone, dar mai mică de 19 tone. 248 509 
3. Masa de cel puţin  19 tone, dar mai mică de 21  tone. 509 661 
4. Masa de cel puţin  21 tone, dar mai mică de  23 tone. 661 1019 
5. Masa de cel puţin  23 tone, dar mai mică  de 25 tone. 1019 1583 
6. Masa  de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone. 1019 1583 
7. Masa de cel puţin 26 tone. 1019 1583 
III. Vehicule cu patru axe.   
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de  25 tone. 661 670 
2. Masa de cel puţin  25 tone, dar mai mică de 27 tone. 670 1046 
3. Masa de cel puţin  27 tone, dar mai mică de  29 tone. 1046 1661 
4. Masa de cel puţin  29 tone, dar mai mică de 31 tone. 1661 2464 
5. Masa de cel puţin  31 tone, dar mai mică de 32 tone. 1661 2464 
6. Masa de cel puţin 32 tone. 1661 2464 
 

În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren 
rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 
12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare 
prevăzută în tabelul următor: 
  

Numărul axelor şi greutatea brută încărcată maximă 
admisă 

Impozitul 
(în lei /an) 

 

Ax(e) motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
pneumatică sau 

echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

I. 2+1  axe.   
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone. 0 0 
2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone. 0 0 
3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone. 0 64 
4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone. 64 147 
5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone. 147 344 
6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone. 344 445 
7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone. 445 803 
8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone. 803 1408 
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9. Masa de cel puţin 28 tone. 803 1408 
II. 2+2  axe.   
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone. 138 321 
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone. 321 528 
3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone. 528 775 
4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone. 775 936 
5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone. 936 1537 
6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone. 1537 2133 
7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone. 2133 3239 
8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone. 2133 3239 
9. Masa de cel puţin 38 tone. 2133 3239 
III. 2+3 axe.   
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone. 1698 2363 
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone. 2363 3211 
3. Masa de cel puţin 40 tone. 2363 3211 
IV. 3+2 axe.   
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone. 1500 2083 
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone. 2083 2881 
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone. 2881 4262 
4. Masa de cel puţin 44 tone. 2881 4262 
V. 3+3 axe.   
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone. 853 1032 
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone. 1032 1542 
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone. 1542 2454 
4. Masa de cel puţin 44 tone. 1542 2454 
 
 Pentru remorci, semiremorci sau rulote, impozitul pe mijlocul de transport este 
egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Masa totală maximă autorizată Taxa (lei) 
a. Până la 1 tonă inclusiv. 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone. 34 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone. 52 
d. Peste 5 tone.. 64 

In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport 
este egal cu suma corespunzatoare din tabelul următor: 

 
Mijloc de transport pe apă impozit 

-lei/an- 
1.Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 21 
2.Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 
3.Bărci cu motor 210 
4.Nave de sport și agrement 1119 
5.Scutere de apă 210 
6.Remorchere și împingătoare x 
    a) până la 500 CP, inclusiv 559 
    b) peste 500 CP și până la 2000 CP , inclusiv 909 
    c) peste 2000 CP și pâna la 4000 CP, inclusiv 1398 
    d) peste 4000 CP 2237 
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7.Vapoare-pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 182 
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale x 
   a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182 
   b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000          
de tone, inclusiv 

280 

   c) cu capacitate de încărcare de peste 3000 de tone 490 
 
In cazul dobândirii unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul 

acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere în termen de 30 de 
zile de la data dobândirii și datorează impozitul pe teren incepând cu data de 1 
ianuarie a anului următor. 

In cazul radierii unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia 
are obligația să depună o noua declarație, în termen de 30 de zile de la data radierii și 
încetează să datoreze impozitul incepând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

Plata impozitului pentru un mijloc de transport se plătește anual, în două rate 
egale, până la data de 31 martie și 30 septembrie inclusiv iar sumele mai mici de 50 
de lei inclusiv, se plătesc intergral până la primul termen de plată.  

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

Cota adițională stabilită conform art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2019, la impozitul pe 
mijloacele de transport se majoreaza cu 15% față de nivelurile stabilite prin lege la 
mijloacele de transport cu capacitatea de până la 2000 cmc inclusiv și cele cu 
capacitatea de peste 2001cmc doar cu 5%. 

 
Art. 8 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 
 

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este stabilită 
în funcţie de suprafaţa pentru care se eliberează certificatul de urbanism, astfel: 
 

Suprafaţa pentru care se  
obţine certificatul de urbanism 

Taxa 
-lei- 

a) până la 150 mp inclusiv. 6 
b) între 151 mp şi 250 mp inclusiv. 7 
c) între 251 mp şi 500 mp inclusiv. 9 
d) între 501 mp şi 750 mp inclusiv. 12 
e) între 751 mp şi 1000 mp inclusiv. 14 
f) peste 1000 mp. 14+0,01 lei/mp pentru fiecare mp care 

depăşeşte 1000 mp 
(2) Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism pentru o zonă rurală este egală 
cu 50% din taxa stabilită conform alin.(1). 
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizației inițiale. 
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(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism și amenajarea teritoriului de către 
primar sau structurile de specialitate este de 15 lei. 
(5) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru o clădire rezidențială sau 
clădire anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție. 
(6) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele 
menționate la alin.(5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcție inclusiv valoarea instalațiilor aferente. 
(7) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale. 
(8) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de desființare totală sau parțială a unei 
construcții, este egala cu 0,1% din valoarea impozabila stabilită pentru determinarea 
impozitului pe clădiri, aferenta părții desființate. 
(9) Valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea 
impozabilă a clădirii stabilită conform alin.1. 
(10) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare lucrărilor de organizare de șantier în 
vederea realizării unei construcții care nu sunt incluse în altă autorizație de 
construcție este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de 
șantier. 
(11) Taxa pentru eliberarea de autorizație de amenajare tabere de corturi, căsuțe sau 
rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcție. 
 (12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări este de 6 lei, pentru 
fiecare metru pătrat afectat. 
(13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, 
spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea 
corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi a reclamelor este de 9 lei, pentru 
fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 
(14) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 
branşamente la reţele publice de gaze, energie electrică, telefonie şi televiziune prin 
cablu este de 15 lei inclusiv pentru fiecare racord. 
(15)  Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este 11 
lei. 
(16) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare este de 15 lei. 
(17) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător și a carnetului de 
comercializare, după cum urmează: 
 a) 25 lei a atestatului de producător și 25 lei a carnetului de comercializare a 
produselor agricole pentru următoarele categorii de producători: deținatori de bovine 
până la trei capete, deținătorii de ovine și caprine până la 30 capete, deținătorii de 
terenuri agricole sub orice forme de până la 5 ha, legumicultori de până la 0.05 ha, 
pomicultori - până la 0,10 ha livadă, producători de răsaduri de orice fel – până la 20 
metri pătrați. 
 b) pentru toate celelalte categorii de producători, taxa va fi de 50 lei atestatul și 
30 lei carnetul de comercializare. 
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(18) Taxa pentru eliberarea/vizarea  anuală a autorizației privind desfășurarea 
activității de alimentație publică, în funcție de suprafața aferentă activităților 
respective, în sumă de:  

 1000 lei pentru suprafață de până la 500 mp inclusiv și 
 2000 lei pentru suprafață mai mare de 500 mp. 

(19) Taxa de autorizare  (comerț, alimentație publică, prestări servicii)-200 lei/an; 
(20) Taxa de viza anuală a autorizației – 100 lei/ autorizație; 
(21) Taxa avizare program funcționare (sau de modificare, prelungire) – 15 lei; 
(22) Taxa de eliberare a acordului pentru activități pe domeniul public și privat – 100 
lei; 
(23) Taxa de utilizare temporară a locurilor publice: 

 11 lei/ora pentru persoane fizice; 
 21 lei/ora pentru persoane juridice. 

  
Art.9. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

 
(1) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate în locul în care persoana 

derulează o activitate economică este 32 lei/mp. 
(2) În cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi 

publicitate taxa este 26 lei. 
(3) Taxa pentru afisaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual prin 

înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru a suprafeței 
afișajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local. 

(4) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se plătesc anual, în două 
rate egale, până la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv, iar sumele 
mai mici de 50 de lei inclusiv se plătesc intergral până la primul termen de 
plată. 
Cota adițională stabilită conform art. 489 din Legea 227/2015 privind Codul 

Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2019, la taxa pentru 
afișaj în scop de reclamă și publicitate se majoreaza cu 15% față de nivelurile 
stabilite prin lege. 

 
Art. 10.   Impozitul pe spectacole 
(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma 

încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. În cazul unui 
spectacol de teatru, balet, operă sau manifestare muzicală, cota de impozit 
este de 2% iar în cazul oricărei alte manifestări artistice, cota de impozit este 
de  5%. 

Art. 11 Alte taxe locale: 
(1) Taxa de salubrizare : 

a) persoane fizice: - 3 lei/luna/persoană; 
b) persoanele care au proprietăți pe raza comunei noastre dar nu au 
domiciliul și nici nu locuiesc efectiv, taxa este de 30 lei/an; 
c) persoanele care au domiciliul dar nu locuiesc efectiv (cele plecate la 
munca în străinătate) pot beneficia de scutirea de la plata taxei de 
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salubrizare, în baza declarației pe propria răspundere, în baza contractului 
de muncă din străinatate, a unei adeverințe eliberate de către primaria în 
raza căreia își desfașoară activitatea sau a vizei de intrare–ieșire din țară 
care fac dovada ca nu sunt prezente la domiciliu în acea perioadă;   
d) pentru persoanele care își stabilesc domiciliul în comună, taxa se va 
achita la data eliberării adeverinței, după caz, valoarea fiind de 2,5 lei/lună; 
e) persoane juridice ( exclusiv ferme agricole) - 300  lei / an. 
Cetățenii de onoare ai comunei, sunt scutiți de la plata taxei de salubrizare. 
 

(2) Taxa pentru prevenirea şi stingerea incendiilor: 
a) persoane fizice (gospodărie)  -  10 lei / an- şi pentru persoanele cu 
domiciliul în altă localitate, indiferent dacă locuiesc permanent sau 
temporar pe raza comunei Hănțești-excepţie membrii Serviciului Voluntar 
pentru Situaţii de Urgenţă. 

b) persoane juridice    - 100  lei / an. 
Cetățenii de onoare ai comunei, sunt scutiti de la plata taxei P.S.I. 

(3) Taxă pază   30 lei/gospodărie ( barbați 65 ani, femei 60 ani) excepţie 
persoanele cu vârsta peste 65 de ani, pensionarii  încadrați în grad de 
invaliditate și handicap, bolnavii cronici incurabili ori cei cu deficienţe 
fizice care îi fac inapţi pentru serviciul de pază, militarii, poliţiştii, preoţii, 
pompierii, membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă si cei 
care presteaza muncă în folosul comunității, pe baza de cerere. 

Cetățenii de onoare ai comunei, sunt scutiți de la plata taxei pentru pază. 
Pentru taxa  P.S.I. și taxa de pază nu se percep majorări de întârziere. 
 
(4)Taxă transmitere fax: 

a) intern      5 lei/ min transmitere; 
b) extern          10  lei/min transmitere. 

 
 
(5)Taxă primire fax: 

a) intern           4 lei / min transmitere; 
b) extern          6 lei / min transmitere. 
 

(6) Taxă xerox  0,5 lei/pagina pentru documentele xeroxate. 
 
(7) Taxă pentru folosirea locurilor publice ( comerţ stradal) este de 10 lei 
/ora. 
 
(8) Taxă închiriere cămin cultural pentru: 

  - nunta - 500 lei / 24 h pe timp de vară și 700 lei pe timp de iarnă la care 
se adaugă contravaloarea utilităților (energie electrică 1 leu/kw, încălzire, apa-canal), 
conform contractului.  
  - botez este de 300 lei / zi pe timp de vară și 400 lei/zi pe timp de iarnă; 
  - parastas este de 50 lei /zi pe timp de vară și 70 lei/zi pe timp de iarnă; 
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  - şedinţa este 15 lei /ora pe timp de vară și 20 lei /ora pe timp de iarnă. 
   
(9) Taxă închiriere/concesiune  domeniu privat: 
 -   9 lei / ar / an teren cu fâneţe; 
 -   9 lei / ar / an teren arabil; 
     - 10 lei / mp chirie Posta si separat utilitatile  aferente conform contract;  
 - 12 lei / mp/lună CMI Zaharia Viorel în perioada de vară; 
     - 16 lei / mp/lună CMI Zaharia Viorel în perioada de iarnă; 
  

         (10) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 
sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, este de 34 lei.  
(12) Taxă furnizare informaţii din arhiva primăriei (copie acte arhivă) – 1leu /pagina. 
(13) Taxă măsurare teren comisie fond funciar – 250 lei cu transport asigurat de către 

beneficiar și 300 lei cu transport asigurat de către primărie. 
(14) Taxă plan situaţie – 15 lei. 
(15) Taxă plan încadrare în zonă – 15 lei. 
(16) Taxă deschidere succesiune – 20 lei. 
(17) Taxă desfacere căsătorie prin acordul părţilor – 500 lei 
(18) Taxă închiriere utilaje în zilele de sâmbătă şi duminică – 150 lei. 
(19) Taxă curățare fântâni cu motopompa instituției este de 50 lei/h, inclusiv 

deplasarea: 
(20) Taxa vidajare fose septice pentru populație, 250 lei /ora la care se adaugă taxa de 

depozitare la firma autorizată. 
(21) Taxă pentru eliberarea numerelor pentru tractoare nesupuse înmatriculării este 

de 100 lei/ fiecare număr, pentru motoscutere este de 50 lei/ fiecare număr și de 
40 lei/ fiecare vehicul cu tracțiune animală. 

(22) Taxă închiriere buldoexcavator, autocamion, furgonetă, motocositoare etc. – 100 
lei/oră; 

(23) Taxa pentru descarcat paleți, 6 lei/palet; 
(24) Taxa excavare balastieră 5 lei/mc; 
(25) Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală, conform art. 484 din 

Legea nr. 227 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se 
stabilesc pentru eliberarea în regim de urgență (în ziua depunerii cerererii) 10 lei 
pe certificat și pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala 5 lei /certificat. 

(26) Taxa pentru eliberarea certificatului de edificare a construcțiilor este de 50 
lei/certificat. 

(27) Taxa eliberare certificat de inmatriculare auto -20 lei 
(28) Taxa pentru vizarea anuală a carnetului de comercializare, după cum urmează: 

a) 50 lei a carnetului de comercializare a produselor agricole pentru 
următoarele categorii de producători: deținători de bovine până la trei capete, 
deținătorii de ovine și caprine până la 30 capete, deținătorii de terenuri 
agricole sub orice forme de pâna la 5 ha, legumicultori de până la 0,05 ha, 
pomicultori - până la 0,10 ha livadă, producători de răsaduri de orice fel - 
până la 20 mp. 
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b) pentru toate celelalte categorii de producători, taxa va fi de 80 lei carnetul 
de comercializare. 
 
Art. 12.   Pentru neplata la termen a impozitelor şi taxelor locale, se datorează 
majorări de întârziere conform dispoziţiilor legale în vigoare, respectiv: 
majorări de întârziere – 1% pentru fiecare lună de întârziere sau fracțiune de 
luna, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la 
data stingerii sumei datorate. 
 
  
 Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local 
majorează impozitul pe teren cu 500 %, începând cu al treilea an. 
 Consiliul local mojorează impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu 
500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan. 
 Scutirile și facilitățile se acordă în conformitate cu Legea 227/2015 
privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


