
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
PRIMARIA COMUNEI 
PUCHENII MARI 

HOTARARE 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023 

CONSILIUL LOCAL al comunei PUCHENII MARI ,judeţul Prahova, având 
în vedere : 

- Raportul de specialitate nr.13624/16.12.2022 al compartimentului de Impozite 
si Taxe din cadrul Primarieî, prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor 
locale , precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2023; 
-Avizul secretarului general al comunei Puchenii Mari ; 
-Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Puchenii Mari; 
-Luând în considerare prevederile art. 9, pct.3 din Carta europeana a 
autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin 
Legea nr. 199/1997; 
-În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX 
"Impozite şi taxe locale", cu modificările şi completările ulterioare; 

Având in vedere prevederile: 
- art. 5, alin. (1), lit. "a", art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr.207 /2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

r--.. completările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, 
cu modificarile şi completarile ulterioare; 
-Legii nr.296/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal; 
-Art.87 alin.3, art.129 alin.2 lit.b) coroborat cu alin.4 lit.c) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de 
timbru, cu modificarile şi completarile ulterioare; 







CAPITOLUL I 

PERSOANE FIZICE 

A. IMPOZITUL PE CLĂDIRI 

Anexa 

A.1. IMPOZITUL PE CLĂDIRILE REZIDENJIALE(art 457. al.1) 

Orice persoana fizica care are in proprietate o cladire si cladire-anexa, 

rezidentiale, datoreaza bugetului local anual un impozit.Impozitul pe clădirile 
rezidenţialeşi clădirile anexă în cazul persoanelor fizice se stabileşte la 0.15°/o. Valoarea 
clădiriise determină prin însumarea valorii clădirii şi a valorii suprafeţelor de teren 
acoperite de aceste clădiri, cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorileorientative 
privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţionala a 
Notarilor Publicidin România. În situaţia în care valorileorientative privind proprietăţile 
imobiliare din România, din studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din România sunt mai micidecât valorile impozabile determinate în 
vigoare la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 
cotei de 0,15% asupra valoriiimpozabiledeterminate, în vigoarela datade31 
decembrie2022.În cazul în care în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative 
privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din România, valoarea este exprimată în euro/mp, valoarea clădirii se 
calculează prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate exprimate în metri pătraţi, 
cu valoarea pe metru pătrat cuprinsă în aceste studii.În cazul în care valorile sunt 
exprimate în euro, se va utiliza cursul de schimb al monedei euro la data de 31 
decembrie a anului anterior celui de referinţă. 

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul 
exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea 
suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 



Comuna Puchenii Mari cu satele componente (Puchenii Mari, Miroslăveşti, 
Puchenii Moşneni, Odăile, Puchenii Mici, Pietroşani) este situată în zona A. Nu există 
altădelimitarezonală printr-o hotărâreaConsiliuluiLocal. 

A.2.IMPOZITUL PE CLĂDIRILE NEREZIDENŢIALE (Art 458 al 1) 

Orice persoana fizica care are in proprietate o cladire si cladire-anexa, 
nerezidentiale datoreaza bugetului local anual un impozit . 

Pentru clădirile nerezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe 
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.5°/o asupra valorii clădirii. 

Pentru clădirile utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe 
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii clădirii. 

Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a 
clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, 
cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile 
imobiliare din România, administrate de Uniunea Natională a Notarilor Publici din 
România. În situaţia în care valoarea din studiile de piaţă administrate de Uniunea 
Naţională a Notarilor Publici din România este mai mică decât ultima valoare înregistrată 
în baza de date a organului fiscal local la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe 
clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,50/o asupra ultimei valori înregistrate în 
baza de date a organului fiscal local, la data de 31 decembrie 2022. 

In cazul in care proprietarul cladirii nu depune raportul de evaluare la organul 
fiscal competent pana la primul termen de plata a impozitului, impozitul secalculeaza 
prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinateconform prevederilor 
art. 457 din Legea 227 /2015 privind Codul Fiscal cumodificările şi completările 
ulterioare. Pentru rapoartele de evaluare cu data de referinţă 31.12.2022, termenul de 
depunere al declaraţiilor, stabilit conform Codului Fiscal-Legea 227/2015 cu modificările 
şi completările ulterioare, este primul termen de plată, respectiv, 31 martie 2023. Acest 



termen este obligatoriu, nerespectarea având consecinţă aplicarea sancţiunii 
corespunzătoare de către organul fiscal. 

În situaţia în care contribuabilul nu depune declaraţie şi acte justificative din care 
să reiasă ca nu desfaşoară activitate economică, impozitul secalculeazăsimilarcu 
impozitulpentru clădirinerezidenţiale. 

A.3. IMPOZIT CLADIRI - DOMICILIU FISCALART 459 

Calculul impozitului/taxei pe clădirile care cuprind spaţii cu destinaţie 

rezidenţială şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială 

Pentru clădirile care au în componenţă atât spaţii cu destinaţie rezidenţială, cât şi 
spaţii cu destinaţie nerezidenţială, impozitul/taxa pe clădiri sedetermină în funcţie de 
destinaţia suprafeţelor cu o pondere mai mare de 50% şi se calculează prin aplicarea 
cotei corespunzatoare destinaţiei majoritare,asupra valorii întregii cladirii. 

În cazulacestor clădiri,contribuabilii au obligaţia de a declara la organul fiscal 
local, în vederea stabilirii destinaţiei finale a clădirii,suprafaţa folosită în scop 
nerezidenţial, însoţită de documentele doveditoare, cu excepţia celor aflaţi în evidenţa 
fiscală a unitaţii administrativ-teritoriale. Declararea la organul fiscal local se face în 
termen de 30 de zile de la data oricăror modificări privind suprafeţele nerezidenţiale. 

În situaţia în care contribuabilii nu declară la organul fiscal local suprafaţa folosită 
în scop nerezidenţial potrivit alin. (2), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 
cotei corespunzătoare clădirilor nerezidenţiale asupra valorii întregii clădiri aflate în 
evidenţele organului fiscal local. 
A.4.REDUCERI : (art.457 al.(8) 

Valoarea impozabila a unei cladiri se reduce in functie de anul terminarii 
construirii acesteia, dupa cum urmeaza: 

a) -cu 50% pentru cladirile care au o vechime mai mare de 100 de ani, la 
data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. 



r-

b) -cu 30% pentru cladirile care au o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 
de ani inclusiv , la data de 1 ianuarie a anului de referinta. 

c) - cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 
50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. 

A.5.SCUTIRI: cf.art.456 alin.1 din Legea 227/2015 cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

A.6.MODALITATI DE PLATA(art.462) 

Impozitul pe cladiri se face venit la bugetul local al unitatii administrativ 
teritoriale in raza careia este situata claditea respectiva. 

Impozitul pe cladiri datorat aceluiasi buget local in valoare de pana la 50 
lei, chiar daca provine de la mai multe locuinte, se plateste pana la primul termen 
de plata si anume, 31 martie. 

Impozitul pe cladiri se plateste annual in doua rate egale, pana la 31 martie 
si 30 septembrie. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intreg anul de 
catre contribuabili pana la 31 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de 
10%. 

Pentru clădirile neingrijite, situate În intravilanul comunei Puchenii 

Mari, impozitul se majoreaza cu 500%. 

IMPOZITUL PE TEREN (art.465) 

Orice persoană care are în proprietate teren situat în Comuna Puchenii Maridatorează 
pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în legeaprevede altfel. 

B.1.IMPOZITUL PE TEREN CU CONSTRUCTII. 



Pentru terenurile incadrate in registrul agricol la categoria de folosinta 
terenuri cu constructii persoanele fizice datoreaza impozit care se calculeaza prin 
inmultirea suprafetei exprimate in mp, din care se scad suprafeţele de terenacoperite de 
clădiri, cu suma corespunzatoare din tabelul urmator: 

Art.465. al(2) 

2022 2023 

Valoare impozabila Valoare impozabilă 

lei/mp lei/mp 

ZONA A ZONA A ZONA A ZONA A 

RANG IV RANG V RANG IV RANG V 

ZONA A 0.080 0.0643 0.0844 0.0676 

3 

B.2. IMPOZITUL PE TERENUL ARABIL INTRAVILAN 

Pentru terenurile incadrate in registrul agricol la categoria de folosinta alta 
decat terenuri cu constructii, persoanele fizice datoreaza impozit care se calculeaza 
prin inmultirea suprafetei exprimata in mp cu suma corespunzatoare din tabelul 
urmator: 

Art.465.al(3) 

CATEGORIA DE 2022 2023 

FOLOSINTA Valoare impozabila Valoare impozabila 

lei/mp lei/mp 

ZONA A ZONA A ZONA A ZONA A 



RANG IV RANG V RANG IV RANG V 

TEREN ARABIL 0.003 0.0031 0.0036 0.0033 

4 

PASUNE 0.002 0.0024 0.0027 0.0025 

6 

FANEATA 0.002 0.0024 0.0027 0.0025 

6 

VIE 0.005 0.0052 0.0060 0.0055 

7 

LIVADA 0.006 0.0060 0.0069 0.0063 

6 

PADURE SAU ALT 0.003 0.0031 0.0036 0.0033 

TEREN cu VEGETATIE 4 

FORESTIERA 

TEREN CU APE 0.001 0.0017 0.0020 0.0018 

9 
DRUMURI SI CAI o o o o 

FERATE 

TEREN o o o o 

NEPRODUCTIV 

B.3. IMPOZITUL PE TERENUL ARABIL EXTRAVILAN 

Pentru terenurile amplasate in extravilan, impozitul pe teren se stabileste 
prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in mp, cu suma corespunzatoare din 
tabelul urmator: 

Art.465. al(7) 

CATEGORIA 2022 2023 



r---

DE FOLOSINTA ZONA A ZONA A 

RANG IV RANG IV 

TEREN cu 27/10000 28/10000 

CONSTRUCTII 
TEREN ARABIL 52/10000 55/10000 

PASUNE 25/10000 26/10000 

FANEATA 25/10000 26/10000 

VIE PE ROD 60/10000 63/10000 

VIE PANA LA * * 

INTRAREA PE ROD 
LIVADA PE ROD 60/10000 63/10000 

LIVADA PANA LA * * 

INTRAREA PE ROD 
PADURE CU ALTA 9/10000 9/10000 

VEGETATIE FORESTIERA 
PADURE cu * * 

VARSTA PANA LA 20 ANI 
TEREN CU APE 1/10000 1/10000 

TEREN cu 32/10000 34/10000 

AMENAJARI PISCICOLE 
DRUMURI SI CAI * * 

FERATE 
TEREN * * 

NEPRODUCTIV 

B.4. SCUTIRI conform art.464 alin.1 din Legea 227 /2015 cu modificarile si 
completarile ulterioare 



B.S. MODALITATI DE PLATA {art.467) 

Impozitul pe teren se face venit la bugetul local al unitatii administrative 
teritoriale în raza careia este situat. 

Impozitul pe teren datorat aceluiasi buget local in valoare de pana la 50 
lei, chiar daca provine de la mai multe terenuri din aceiasi categorie , se plateste 
pana la primul termen de plata si anume 31 martie. 

Impozitul pe teren se plateste anual in doua rate egale, pana la 31 martie 
si 30 septembrie. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren , pe fiecare categorie, 
datorat pentru întreg anul de catre contribuabili, pana la 31 martie a anului respectiv 
se acorda o bonificatie de 10%. 

B.6. Pentru terenurile neingrijite, situate in intravilanul comunei 

Puchenii Mari, impozitul se majoreaza cu 500%. 

C. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

C.1. Impozitul pentru mijloacele de transport se calculeaza in functie de 
capacitatea cilindrica a acestora, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau 
fractiune din aceasea cu suma din tabelul urmator: 

Conf. art.470. al.{2) 

Tipul de autovehicul 2022 2023 

Lei/200 cmc Lei/200 

cmc 

Motociclete,tricicluri,cvad 8 8 

ricicluri si autoturisme cu 
capacitate cilindrica de pana la 
1600 cmc, inclusive 



Motociclete, tricicl uri si 9 9 

cvadricicluri cu capacitate 
cilindrica de peste 1600 cmc, 
inclusive. 

Autoturisme cu 21 22 

capacitate cilindrica intre 1601 
cmc si 2000 cmc, inclusive. 

Autoturisme cu 81 85 

capacitate cilindrica intre 2001 
cmc si 2600 cmc, inclusiv. 

Autoturisme cu 163 171 

capacitate cilindrica intre 2601 
cmc si 3000 cmc, inclusiv. 

Autoturisme cu 328 345 

capacitate cilindrica peste 3001 
cmc. 

Autobuze, autocare, 27 28 

microbuze. 
Alte vehicule cu 33 35 

tractiune mecanica cu masa 
totala autorizata de pana la 
12 tone, inclusive. 

Tractoare înmatriculate 21 22 

Vehicule înregistrate cu 4 4 

capacitate cilindrica < 4800 
cmc. 
Vehicule înregistrate cu 6 6 

capacitate cilindrica > 4800 
cmc. 



Vehicule fara capacitate 169 Lei/an 178 Lei/an 

cilindrica evidentiata 

In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 51 %. 

C.2. In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala 
autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul este egal cu suma din tabelul 
urmator: 

Conf. art.470 .al (5) 

Numarul axelor 2022 2023 

si masa totala 
maxima autorizata Vehicule Vehicule Vehicule Vehicule 

cu sistem cu alt cu sistem cu alt 

de sistem de sistem 

suspensie de suspensie de 

pneumatica suspensie pneumatica suspensie 

sau un sau un 

echivalent echivalent 

recunoscut recunoscut 

VEHICULE CU 2 AXE 
1.Masa peste 12 t, dar o 161 o 169 

nu mai mult de 13t 
2.Masa peste 13t, dar 161 445 169 468 

nu mai mult de 14t 
3.Masa peste 14 t, dar 445 626 468 658 

nu mai mult de 15t 
4.Masa peste 15 t, dar 626 1420 658 1492 

nu mai mult de 18t 
5.Masa de cel putin 18 t 626 1420 658 1492 



VEHICULE CU 3 AXE 
I 

1. Masa peste 15 t, dar 161 280 169 294 

nu mai mult de 17 t 
2.Masa peste 17 t, dar 280 576 294 605 

nu mai mult de 19 t 
3.Masa peste 19 t,dar 576 747 605 785 

nu maim uit de 21t 
4.Masa peste 21 t, dar 747 1151 785 1210 

nu mai mult de 23 t 
5.Masa peste 23 t, dar 1151 1787 1210 1878 

nu mai mult de 25t 
6.Masa peste 25 t, dar 1151 1787 1210 1878 

nu mai mult de 26t, 
7.Masa de cel putin 26 t 1151 1787 1210 1878 

VEHICULE CU 4 AXE 
II 

1.Masa peste 23 t ,dar 747 756 785 795 

nu mai mult de 25 t 
2.Masa peste 25 t, dar 756 1181 795 1241 

nu mai mult de 27 t 
3.Masa peste 27 t,dar 1181 1875 1241 1971 

nu mai mult de 29 t 
4. Masa peste 29 t, dar 1875 2745 1971 2906 

nu mai mult de 31 t 
5.Masa peste 31 t,dar 1875 2745 1971 2906 

nu mai mult de 32 t 
6.Masa de cel putin 32 t 1875 2745 1971 2906 



C. 3. In cazul unei combinatii de autovehicule ( un autovehicul articulat sau 
tren rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 12 t, 
impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din 
tabelul urmator: 

(conf art.470, al.6) 

Numarul axelor si 2022 2023 

r masa totala maxima 
autorizata Vehicule cu Vehicule Vehicule cu Vehicule 

sistem de cu alt sistem de cu alt 
rt suspensie sistem de suspensie sistem 

pneumatica suspensie pneumatica de 

sau un sau un suspensie 

echivalent echivalent 

recunoscut recunoscut 

VEHICULE 2 + 1 AXE 
1.Masa peste 12 o o o o 

t,dar nu mai mult 
de 14 t 
2.Masa peste 14 t, o o o o 

dar nu mai mult de 
16 t 
3.Masa peste 16 t, o 73 o 77 

dar nu mai mult de 
18 t 
4.Masa peste 18 t, 73 166 77 174 

dar nu mai mult de 
20 t 
5.Masa peste 2o t, 166 389 174 409 



dar nu mai mult de 
22 t 
6.Masa peste 22 t, 389 503 409 529 

dar nu mai mult de 
23 t 
7.Masa peste 23 t, 503 895 529 941 

dar nu mai mult de 
25 t 
8.Masa peste 25 t, 895 1590 941 1671 

dar nu maim uit de 
28t 
9.Masa de cel putin 895 1590 941 1671 

28 t 
VEHICULE cu 2+2 

I AXE 

1.Masa peste23 t, dar 156 362 164 380 

nu maim uit de 25 t 
2.Masa peste 25 t, 362 596 380 626 

datr nu mai mult de 
26 t 
3.Masa peste 26 t dar 596 874 626 919 

nu maim uit de 28 
4.Masa peste 28 t, 874 1058 919 1112 

dar nu maim uit de 
29 t 
5.Masa peste 29 t, 1058 1736 1112 1825 

dar nu maim uit de 
31 t 
6.Masa peste 31 t, 1736 2408 1825 2531 



dar nu maim uit de 
33 t 
7.Masa peste 33 t, 2408 3656 2531 3842 

dar nu maim uit de 
36 t 
8.Masa peste 36 t, 2408 3656 2531 3842 

dar nu maim uit de 
38 t 
9.Masa de cel putin 2408 3656 2531 3842 

38 t 
VEHICULE cu 2+ 3 

II AXE 

1.Masa peste 36 t, 1917 2668 2015 2804 

dar nu mai mult de 
38 t 
2.Masa peste 38 t, 2668 3625 2804 3810 

dar nu maim uit de 
40 t 
3.Masa de cel putin 2668 3625 2804 3810 

40 t 
VEHICULE cu 3+2 

V AXE 

1.Masa peste 36 t, 1693 2352 1779 2472 

dar nu mai mult de 
38 t 
2.Masa peste 38 t, 2352 3252 2472 3418 

dar nu mai mult de 
40 t 
3.Masa peste 40 t, 3252 4812 3418 5057 



dar nu maim uit de 
44 t 
4.Masa de cel putin 3252 4812 3418 5057 

44 tone 
VEHICULE cu 3+3 
AXE 

1.Masa peste 36 t, 962 1166 1011 1225 

dar nu mai mult de 
38 t 
2.Masa peste 38 t, 1166 1741 1225 1830 

dar nu maim uit de 
40 t 
3.Masa peste 40 t, 1741 2770 1830 2911 

dar nu maim uit de 
44 t 
4.Masa de cel putin 1741 2770 1830 2911 

44 t 

C.4 . .In cazul unei remarci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte 
dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin.(3) impozitul pe mijlocul de 

transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator. 

(conf art.470, al.(7) 

Masa totala maxima autorizata Impozitul Impozitul 

2022 2023 

a) Pana la 1 tona inclusiv 9 9 





b) peste 500 CP si pana la 630 662 

2000CP inclusiv 
c) peste 2000 CP si pana la 1026 1078 

4000 CP inclusiv 1578 1658 
d) peste 4000 CP 

2525 2654 

Vapoare pentru fiecare 100 tdw sau 204 214 

fractiune din acestea 
Ceamuri, slepuri si barje fluviale 

a)cu capacitate de incarcare 204 241 

de pana la 1500t 

b)cu cap de incarcare de 
peste1500t dar nu mai mult de 3000t 316 332 

c)cu capacitate de incarcare 
de peste 3000 t 554 582 

C.6. SCUTIRI ART( 469) 

Nu se datoreza impozit pentru mijloacele de transport de catre persoanele 
fizice in urmatoarele situatii: 

a) mijloacele de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor 
de razboi a vaduvelor veteranilor de razboi si a vaduvelor necasatorite ale 
veteranilor de razboi, pentru un mijloc de transport la alegerea contribuabilului. 

b)mijloacele de transport aflate in in proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor cu handicap grav sau accentuat si a persoanelor încadrate in gradul I. 



de invaliditate, respectiv a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau 
accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate, pentru un mijloc de 
transport la alegerea contribuabilului. 

c) mijloacelor de transport aflate in proprietatea sau coproprietatea detinutilor 
politici, pentru un mijloc de proprietate la alegerea contribuabilului. 

d) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfa si care nu sunt 
utilizate in folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate 
de lesing. 

C.7. MODALITATI DE PLATA (ART.472) 

1.Impozitul pe mijloacele de transport se face venit la bugetul local al 
unitatii administrative teritoriale in raza careia isi are domiciliul proprietarul. 

2.Impozitul pe mijloacele de transport datorat aceluiasi buget local in 
valoare de pana la 50 lei, chiar daca provine de la mai multe mijloace de 
transport, se plateste pana la primul termen de plata si anume 31 martie. 

3.Impozitul pe mijloacele de transport se plateste anual in doua rate 
egale, pana la 31 martie si 30 septembrie. 

4.Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport, 
datorat pentru întreg anul de catre contribuabili, pana la 31 martie a anului respectiv 
se acorda o bonificatie da 10%. 

5.In cazul inmatricularii sau declararii unui mijloc de transport in 
cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la organul 
fiscal local, in termen de 30 zile de la data dobandirii si datoreaza impozit incepand 
cu 1 ianuarie a anului urmator. 



6.In cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport, proprietarul 
inceteaza sa datoreze impozit incepand cu 1 ianuarie a anului urmator. 

CAPITOLUL II 

PERSOANE JURIDICE 

A.IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

Impozitul pe clădiri, precum şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local în care 
este amplasată clădirea. Taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu 
perioadapentrucareeste constituit dreptul deconcesiune, închiriere, administrareori 
folosinţă. 

A.1.IMPOZITUL PE CLADIRI REZIDENTIALE 

În cazul persoanelor juridice ,impozitul/taxa pe clădiri se calculează astfel: cota 
prevazută la art.457,alin.(l)lit.a din Legea nr.227/2015 privind Codul 
Fiscal,reprezentând impozit/taxa pe cladirile rezidenţiale aflate în proprietatea 
persoanelor juridice, se stabileşte la 0.20°/o. Valoarea clădirii, se determină prin 
însumarea valorii clădirii şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, 
cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile 
imobiliare din România, administrate de Uniunea Nationala a Notarilor Publici din 
România. În situaţia în care valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din 
România, din studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din 
România sunt mai mici decât valorile impozabile determinate în vigoare la data de 31 
decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0.20°/o 

asupra valorii impozabile determinate, în vigoare la data de31 decembrie2022. 



A.1.IMPOZITUL PE CLADIRI NEREZIDENTIALE 

Cota prevazută la art. 460, alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
reprezentând impozitul pe clădirile nerezindenţiale aflate înproprietatea persoanelor 
juridice, care sunt reevaluate la cinci ani, se stabileşte la 1.3°/o. Această cotă se va 
aplica la valoarea impozabilă mai mare rezultată dincomparaţia între valoarea rezultată 
din calculul conform Studiilor de piaţă referitoare la valorile orientative privind 
proprietăţile imobiliare din România,administrate de Uniunea Naţională a Notarilor 
Publici din România (aplicabile în comuna Puchenii Mari) şi valoarea impozabilă 
existentă în evidenţa fiscală la datade31.12.2022.În cazul în care în Studiile de piaţă 
referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, 
administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, valoarea este 
exprimată în euro/mp, valoarea clădirii se calculează prin înmulţirea suprafeţei 
construite desfăşurate exprimate în metri pătraţi, cu valoarea pe metru pătrat cuprinsă 
în aceste studii.În cazul în care valorile sunt exprimate în euro, se va utiliza cursul de 
schimb al monedei euro la data de 31 decembrie a anului anterior celui de referinţă. 
Cota prevazută la art. 460, alin. (9)din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în cazul 
în care proprietarul cladirii nu a actualizat valoareaimpozabilăaclădirii în ultimii 5 ani 
antedori anului de referinţă, se stabileşte la5%; 

- A.3. IMPOZITUL PE CLADIRI-DESTINATIE AGRICOLA 
(ART.460 AL.3) 

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxapeclădiri secalculeazăprin 
aplicareaunei cotedeO,4°/oasupravalorii impozabileaclădirii. 
Persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în 
proprietate la data de 31 decembrie 2022, destinaţia şi valoareaimpozabilăaacestora, 
dacăapar modificariîn schimbareadestinatiei sau avalorii impozabile. 
Pentru rapoartele de evaluare cu data dereferinţă 31.12.2022, termenul de depunere al 
declaraţiilor, stabilit conform Codului Fiscal, este primultermen de plată, respective 31 



martie 2023. Acest termen este obligatoriu, nerespectarea având consecinţă aplicarea 
sancţiunii corespunzătoare de către organulfiscal 
Pentru depunerea cu întârziere a declaraţiei pentru stabilirea impozitului şi taxei pe 
clădiri· sau pentru nedepunerea acestei declaraţii persoanele juridicesuntsancţionate 
conform prevederilor legale în vigoare 

A.4. TAXA PE CLADIRI.(ART,455. AL.2.) 

Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului sau a 
unitatilor administrative teritoriale, concesionate,inchiriate, date in administrare ori in 
folosinta dupa caz oricaror entitati, altele decat cele de drept public , se plateste 
taxape cladiri , care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor 
dreptului de administrare sau de folosinta dupa caz in conditii similare impozitului pe 
cladiri personae juridice. 

Taxa pe cladiri se stabileste proportional cu perioada pentru care este 
constituit dreptul de concesiune, închiriere sau administrare. 

In cazul in care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe 
cladiri nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 5 ani anteriori anului 
fiscal de referinta, diferenta de taxa va fi suportata de proprietarul cladirii. 

A.S. MODALITATI DE PLATA 

Impozitul pe cladiri se plateste anual in doua transe egale, pana la 31.martie si 
30 septembrie. 

Taxa pe cladiri se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei 
luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de 
folosinta. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru întreg anul de 
catre contribuabili pana la 31 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de 
10%. 



A.6. Pentru cladirile neingrijite detinute de persoane juridice si situate 

in comuna Puchenii Mari, impozitul se majoreaza cu 500%. 

B. IMPOZITUL PE TEREN 

·B.1. IMPOZITUL PE TEREN CU CONSTRUCTII (ART.465.AL 2) 

Pentru terenurile incadrate in registrul agricol la categoria de folosinta 
terenuri cu constructii persoanele juridice datoreaza impozit care se calculeaza prin 
inmultirea suprafetei exprimate in mp, din care se scad suprafeţele de terenacoperite de 
clădiri, cu suma corespunzatoare din tabelul urmator: 

Art.465. al(2) 

ZONA 2022 2023 

Valoare impozabila lei/mp Valoare impozabila lei/mp 

ZONA A ZONA A ZONA A ZONA A 

RANG IV RANG V RANG IV RANG V 

ZONA A 0.0803 0.0643 0.0844 0.0676 

B.2. IMPOZITUL PE TERENUL ARABIL INTRAVILAN 

1. In cazul in care persoanele juridice indeplinesc cumulativ urmatoarele 
conditii: 

- au prevazut in statut, ca obiect de activitate , agricultura. 
- -au inregistrate in evidenta contabila pentru anul respectiv venituri si 

cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la al precedent. 

Impozitul pe teren se calculeaza inmultind suprafata de teren cu suma din 
tabelul urmator: 



r-

Art.465.al( 4) 

CATEGORIA DE 2022 2023 

FOLOSINTA Valoare impozabila Valoare impozabila 

lei/mp lei/mp 

ZONA A ZONA A ZONA A ZONA A 

RANG IV RANG V RANG IV RANG V 

TEREN ARABIL 0.0034 0.0031 0.0036 0.0033 

PASUNE 0.0026 0.0024 0.0027 0.0025 

FANEATA 0.0026 0.0024 0.0027 0.0025 

VIE 0.0057 0.0052 0.0060 0.0055 

LIVADA 0.0066 0.0060 0.0069 0.0063 

PADURE SAU ALT 0.0034 0.0031 0.0036 0.0033 

TEREN cu VEGETATIE 
FORESTIERA 

TEREN CU APE 0.0019 0.0017 0.0020 0.0018 

DRUMURI SI CAI o o o o 

FERATE 
TEREN o o o o 

NEPRODUCTIV 

2.In cazul in care persoanele juridice detin in proprietate terenuri arabile 
amplasate in intravilan, datoreaza impozit care se calculeaza prin inmultirea suprafetei 
cu valoarea din tabelul urmator: 

Art.465. al(2) 

ZONA 2022 2023 



Valoare impozabila lei/mp Valoare impozabila lei/mp 

ZONA A ZONA A ZONA A ZONA A 

RANG IV RANG V RANG IV RANG V 

ZONA A 0.0803 0.0643 0.0844 0.0676 

B.3. IMPOZITUL PE TERENUL ARABIL EXTRAVILAN 

Pentru terenurile amplasate in extravilan, impozitul pe teren se stabileste 
prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in mp, cu suma corespunzatoare din 
tabelul urmator: 

Art.465. al(7) 

CATEGORIA DE 2022 2023 

FOLOSINTA ZONA A ZONA A 

RANG IV RANG IV 

TEREN cu 27/10000 28/10000 

CONSTRUCTII 
TEREN ARABIL 52/10000 55/10000 

PASUNE 25/10000 26/10000 

FANEATA 25/10000 26/10000 

VIE PE ROD 60/10000 63/10000 

VIE PANA LA * * 

INTRAREA PE ROD 
LIVADA PE ROD 60/10000 63/10000 

LIVADA PANA LA * * 

INTRAREA PE ROD 



r 

PADURE SAU 9/10000 9/10000 

ALTA VEGETATIE 
FORESTIERA 

PADURE cu * * 

VARSfA PANA LA 20 ANI 
TEREN CU APE 1/10000 1/10000 

TEREN cu 32/10000 34/10000 

AMENAJARI PISCICOLE 
DRUMURI 51 CAI * * 

FERATE 
TEREN * * 

NEPRODUCTIV 

B.4. TAXA PE TEREN (ART 463 .AL.2) 

Pentru terenurile proprietate publica sau private a statului ori a unitatilor 
administrative teritoriale, concesionate,inchiriate date in administrare ori in folosinta, 
dupa caz , se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor 
sau titularilor dreptului de folosinta dupa caz, in conditii similare impozitului pe 
teren . 

B.S. MODALITATI DE PLATA (art 467.al.5) 

Impozitul pe teren se plateste anual in doua transe egale, pana la 31martie si 
30 septembrie. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pentru întreg anul 
de catre contribuabili pana la 31 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de 
10%. 



Taxa pe teren se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare 
fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul 
de folosinta. 

B.6. Pentru terenurile neÎngrijite detinute de persoane juridice, situate 

În intravilanul comunei Puchenii Mari, impozitul se majoreaza cu 500%. 

C. IMPOZITUL PE MllLOACELE DE TRANSPORT 

C.1. Impozitul pentru mijloacele de transport se calculeaza in functie de 
capacitatea cilindrica a acestora, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau 
fractiune din aceasea cu suma din tabelul urmator: 

Cont. art.470. al.(2) 

Tipul de autovehicul 2022 2023 

Lei/200 cmc Lei/200 

cmc 

Motociclete,tricicluri,cvadricicluri 8 8 

si autoturisme cu capacitate 
cilindrica de pana la 1600 cmc, 
inclusive 
Motociclete,tricicluri si 9 9 

cvadricicluri cu capacitate 
cilindrica de peste 1600 cmc, 
inclusive. 
Autoturisme cu capacitate 21 22 

cilindrica intre 1601 cmc si 
2000 cmc, inclusive. 
Autoturisme cu capacitate 81 85 

cilindrica intre 2001 cmc si 



r 

2600 cmc, inclusiv. 
Autoturisme cu capacitate 163 171 

cilindrica intre 2601 cmc si 
3000 cmc, inclusiv. 
Autoturisme cu capacitate 328 345 

cilindrica peste 3001 cmc. 
Autobuze, autocare, 27 28 

microbuze. 
Alte vehicule cu tractiune 33 35 

mecanica cu masa totala 
autorizata de pana la 12 
tone, inclusiv. 
Tractoare inmatriculate 21 22 

Vehicule inregistrate cu 4 4 

capacitate cilindrica < 4800 
cmc. 
Vehicule inregistrate cu 6 6 

capacitate cilindrica > 4800 
cmc. 
Vehicule fara capacitate 169Lei/an 178 Lei/an 

cilindrica evidentiata 

C.2. In cazul unui autovehicul de transport de mar fa cu masa totala 
autorizata mai mare de 12 tone, impozitul este egal cu suma din tabelul urmator: 

Conf. art.470 .al (5) 

I I 
Numarul axelor 

I 

2022 2023 



si masa totala Vehicule Vehicule Vehicule Vehicule 

maxima autorizata cu sistem cu alt cu sistem cu alt 

de sistem de sistem 

suspensie de suspensie de 

pneumatica suspensie pneumatica suspensie 

sau un sau un 

echivalent echivalent 

recunoscut recunoscut 

VEHICULE CU 2 AXE 
1.Masa peste 12 t, dar o 161 o 169 

nu mai mult de 13t 
2.Masa peste 13t, dar 161 445 169 468 

nu mai mult de 14t 
3.Masa peste 14 t, dar 445 626 468 658 

nu mai mult de 15t 
4.Masa peste 15 t, dar 626 1420 658 1492 

nu mai mult de 18t 
5.Masa de cel putin 18 t 626 1420 658 1492 

VEHICULE CU 3 AXE 
I 

1.Masa peste 15 t, dar 161 280 169 294 

nu mai mult de 17 t 
2.Masa peste 17 t, dar 280 576 294 605 

nu mai mult de 19 t 
3.Masa peste 19 t,dar 576 747 605 785 

nu maim uit de 21t 
4.Masa peste 21 t, dar 747 1151 785 1210 

nu mai mult de 23 t 
5.Masa peste 23 t, dar 1151 1787 1210 1878 





r masa totala maxima Vehicule cu Vehicule Vehicule cu Vehicule 
autorizata sistem de cu alt sistem de cu alt 

suspensie sistem de suspensie sistem 
pneumatica suspensie pneumatica de 
sau un sau un suspensie 
echivalent echivalent 

recunoscut recunoscut 
VEHICULE 2 + 1 AXE 
1.Masa peste 12 o o o o 

t,dar nu mai mult 
de 14 t 
2.Masa peste 14 t, o o o o 

dar nu mai mult de 
16 t 
3.Masa peste 16 t, o 73 o 77 

dar nu mai mult de 
18 t 
4.Masa peste 18 t, 73 166 77 174 

dar nu mai mult de 
20 t 
5.Masa peste 2o t, 166 389 174 409 

dar nu mai mult de 
22 t 
6.Masa peste 22 t, 389 503 409 529 

dar nu mai mult de 
23 t 
7.Masa peste 23 t, 503 895 529 941 

dar nu mai mult de 
25 t 



8.Masa peste 25 t, 895 1590 941 1671 

dar nu maim uit de 
28t 
9.Masa de cel putin 895 1590 941 1671 

28 t 
VEHICULE cu 2+2 

I AXE 

1. Masa peste23 t, dar 156 362 164 380 

nu maim uit de 25 t 
2.Masa peste 25 t, 362 596 380 626 

datr nu mai mult de 
26 t 
3.Masa peste 26 t dar 596 874 626 919 

nu maim uit de 28 
4.Masa peste 28 t, 874 1058 919 1112 

dar nu maim uit de 
29 t 
5.Masa peste 29 t, 1058 1736 1112 1825 

dar nu maim uit de 
31 t 
6.Masa peste 31 t, 1736 2408 1825 2531 

dar nu maim uit de 
33 t 
7.Masa peste 33 t, 2408 3656 2531 3842 

dar nu maim uit de 
36 t 
8.Masa peste 36 t, 2408 3656 2531 3842 

dar nu mai mult de 
38 t 



9.Masa de cel putin 2408 3656 2531 3842 

38 t 

VEHICULE cu 2+ 3 

II AXE 

1.Masa peste 36 t, 1917 2668 2015 2804 

dar nu mai mult de 

38 t 

2.Masa peste 38 t, 2668 3625 2804 3810 

dar nu maim uit de 

40 t 

3.Masa de cel putin 2668 3625 2804 3810 

40 t 

VEHICULE cu 3+2 

V AXE 

1.Masa peste 36 t, 1693 2352 1779 2472 

dar nu mai mult de 

38 t 

2.Masa peste 38 t, 2352 3252 2472 3418 

dar nu mai mult de 

40 t 

3.Masa peste 40 t, 3252 4812 3418 5057 

dar nu maim uit de 

44 t 

4.Masa de cel putin 3252 4812 3418 5057 

44 tone 

VEHICULE cu 3+3 

AXE 

1.Masa peste 36 t, 962 1166 1011 1225 

dar nu mai mult de 



38 t 
2.Masa peste 38 t, 1166 1741 1225 1830 

dar nu maim uit de 
40 t 
3.Masa peste 40 t, 1741 2770 1830 2911 

dar nu maim uit de 
44 t 
4.Masa de cel putin 1741 2770 1830 2911 

44 t 

C.4„In cazul unei remarci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte 
dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la alin.(3) impozitul pe mijlocul de 

transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator. 

( conf art.470, al.(7) 

Impozitul Impozitul 

Masa totala maxima autorizata 
2022 2023 

a) Pana la 1 tona 9 9 

inclusiv 
b) Peste 1 t dar nu mai 38 40 

mult de 3 t 
c) Peste 3 t dar nu mai 58 61 

mult de 5 t 
d) Peste 5 t 73 77 

C.5 .. In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe miji.de transp. 
este egal cu suma coresp.din tabelul urmator: 



( conf art.470, al.(8) 

Mijlocul de transport pe apa Impozitul Impozitul 

r 
2022 2023 

Luntre, barei fara motor, folosite 24 25 

pentru pescuit si uz personal 
Barei fara motor, folosite in alte 64 67 

scopori 
Barei cu motor 237 249 

Nave de sport si agreement 0-1263 0-1327 

Scutere de apa 237 249 

Remorchere si impingatoare 

a) pana la 500 CP inclusiv 630 662 

b) peste Sao CP si pana la 
2000CP inclusiv 1026 1078 

c) peste 2000 CP si pana la 1578 1658 

4000 CP inclusiv 
d) peste 4000 CP 

2525 2654 

Vapoare pentru fiecare 100 204 214 

tdw sau fractiune din acestea 
Ceamuri, slepuri si barje 

fluviale 
204 241 

a)cu capacitate de incarcare 



de pana la 1500t 316 332 

b)cu cap de incarcare de 
peste1500t dar nu mai mult de 3000t 

554 582 

c)cu capacitate de incarcare 
de peste 3000 t 

Impozitul pe mijloacele de transport se face venit la bugetul local al unitatii 
administrative teritoriale in raza careia isi are domiciliul proprietarul. 

Impozitul pe mijloacele de transport datorat aceluiasi buget local in valoare 
de pana la 50 lei, chiar daca provine de la mai multe mijloace de transport, se 
plateste pana la primul termen de plata si anume 31 martie. 

Impozitul pe mijloacele de transport se plateste anual in doua rate egale, 
pana la 31 martie si 30 septembrie. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat 
pentru intreg anul de catre contribuabili, pana la 31 martie a anului respectiv se 
acorda o bonificatie da 10%. 

In cazul inmatricularii sau declararii unui mijloc de transport in cursul 
anului, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal 
local, in termen de 30 zile de la data dobandirii si datoreaza impozit incepand cu 1 
ianuarie a anului urmator. 

In cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport, proprietarul inceteaza 
sa datoreze impozit incepand cu 1 ianuarie a anului urmator. 

CAPITOLUL III 

C. TAXE SI AUTORIZATU PENTRU CONSTRUCTII 

C.1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în zona rurala 
este egala cu jumatate din taxele cuprinse in tabelul urmator. 



(ART.474.AL.1.) 

Taxa ptr.eliberarea Niv. Niv. 

cert. de urbanism 
Ptr Ptr 2023 

2022 
Suprafata ptr.care Taxa in lei Taxa in lei 

se obtine cert. 
a) pana la 150 mp 6 9 

b) intre 151 si 250 7 10 

mp 
c) intre 251 si 500 10 14 

mp 
D)intre 501 si 750 12 17 

mp 
e) intre 751 si 1000 14 20 

mp 
f) peste 100 mp 14+0.01 20+0.01 

lei/mp ptr lei/mp ptr 

fiecare mp fiecare mp 

care care 

depaseste depaseste 

1000 mp 1000 mp 

C.2.Taxa pentru prelungirea unui certificate de urbanism sau a anei 
autorizatii de construire este egala cu 300/o din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului sau a autorizatiei initiale: art 474 al.(3). 



C.3.Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru 
o cladire care urmeaza a fi folosita ca locuinta sau anexa la locuinta este egala cu 
0.5 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructi: art.474 al.(5) 

C.4„Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru oricare 
alta constructie decat cele prevazute la punctele anterioare este egala cu 1 % din 
valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv instalatiile aferente. art 474 

al.(6) 

C.5 .. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari 

necesara studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, 
balastierelor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari se calculeaza 
inmultind nr. de metrii patrati de teren afectat de forjare sau de excavatie cu o de 
15 lei art 474, al.(10) 

C.6 .. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru 

lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care nu 
sunt incluse in alta autorizatie de construire este egala cu 3% din valoarea 
autorizata a lucrarilor de organizare de santier. art 474, al.(12) 

C.7 .. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau 
partiala, a unei constructii este egala cu 0.1 % din valoarea impozabila a constructie. 
art 474 al.(9). 



C.8.Taxa pentrueliberarea unei autorizatii privind lucrarile de 

racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare,gaze,energie 
electrica,telefonie si televiziune prin cablu este de 18.00 ron, art 474, al.(15). 

C.9.Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura 

stradala si adresa 10.00 ron. art 474, al.(16). 

c.10. Taxe de urgenta: 

1) Taxa de urgenţă pentru eliberarea certificatelor de urbanism în termen 
redus (în termen de 7 zile lucrătoare) - 100 lei, la care se adaugă taxa de bază; 

2) Taxa de urgenţă pentru eliberarea autorizaţiilor de 
construire/desfiinţare în termen redus (în termen de 7 zile lucrătoare)- 100 lei, la care 
se adauga taxa de baza; 

3) Taxa de urgenţă pentru eliberarea avizelor structurilor de specialitate 
pentru certificate de urbanism în termen redus (în termen de 5 zile lucrătoare) - 100 lei; 

4) Taxa de urgenţă pentru eliberarea avizelor structurilor de specialitate 
pentru autorizaţii de construire/desfiinţare în termen redus (în termen de 7 zile 
lucrătoare) - 100 lei. 

CAPITOLUi J.V 

ALTE TAXE 

D.1. TAXA PENTRU RECLAMA SI PUBUCITATE 



1.Taxa pentru servivii de reclama si publicitate. 

serviciilor 

{cont.art.477, al. 4) 

2.Taxa reclama si publicitate ( taxa firma) 

2.1 Firma la locul desfasurarii activitatii 

:cont.art.478, al. 2.a 

2.2 Firma in alt loc decat cel la care se 36 

3%* valoarea 

50 

desfasoara activitatea :cont.art.478, al. 2.b. 

3. Taxa se plateste anual in doua rate egale, pana la 31 martie si 
30 septembrie inclusiv. Taxa datorata aceluiasi buget local de catre persone fizice 
si juridice de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la 31 martie. 

D.2. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

1. Impozit pe spectacol 
20/o * incasari (cont.art 481, al.2 a.) 

de teatru (manifestari artistice) 

2. Impozit pe spectacol : 5% * incasari pentru alte manifestari altele 
decat cele de la punctual 1. (cont.art 481, al.2.b.) 

3.lmpozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 10 
inclusiv a lunii urmatoare. 



D.3.TAXA PENTRU ELIBERAREA DE COPII HEUOGRAFICE: 

( conf .art.486 ,al. 5) 

- de pe planuri cadastrale sau de alte asemenea planuri 50.00 lei 

D.4. TAXA BARURI SI RESTAURANTE: (conf. art. 475, al. 3) 

-pentru o suprafata de pana la 500 m2, inclusiv-200 lei 

-pentru o suprafata mai mare de 500 m2-1000 lei 

CAPITOLUL V 

TAXE SPECIALE( conf. art.486) 

1.TAXA COMERT STRADAL (mai putin DN 1) 50.00 lei/zi 

2. Pentru eliberarea certificatelor fiscale in regim de urgenta(in 

ziua urmatoare depunerii cererii), daca exista impunerea facuta la rol pentru 

bunul impozabil respectiv: 

- persoane fizice 50 lei 

- persoane juridice so iei 

3. Nedepunerea declaratiilor de impunere cf.art.493 alin.2 lit.b, se 
sanctioneaza cu amenda de : 

- PERSOANE FIZICE 318 lei 

- PERSOANE JURIDICE 955 lei 



4. Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere cf.art.493 

alin.2 lit.a, se sanctioneaza cu amenda de : 

- PERSOANE FIZICE 100 

lei 

- PERSOANE JURIDICE 300 lei 

5.Taxa dosar auto ( pentru persoanele fizice si juridice care 

opereaza mai mult de 2 intrari/iesiri anuale/rol fiscal) 200 lei 

6.Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort, pe cale 

administrativa (cont.art 486,al 4.) 571 lei 

7.Taxa eliberare duplicatelor in regim de urgenta 55 lei 

&.Eliberare copii dupa chitante fiscale, procese verbale de amenda si 

alte documente fiscale: 

- persoane fizice 5 lei/copie 

- persoane juridice 5 lei/copie 

9.Taxa pentru efectuare impunere in regim de urgenta (in aceeasi zi cu 

data depunerii declaratiei fiscale): 

- persoane fizice 50 lei/declaratie 

- persoane juridice 50 lei/declaratie 

CAPITOLUL VI 



Taxa speciala de utilizare temporara a locurilor publice 

-in suma de 3,00 lei/mp/zi pentru terenuri de pana la 10 mp 

-in suma de 1,50 lei/mp/zi pentru terenuri de peste 10 mp 

(2) Taxa se va achita la momentul aprobarii cererii de folosire a locurilor publice. 

(3) Taxa se va achita pentru toata suprafata si perioada ocupata efectiv. 









R O M Â N I A  
JUDEJUL PRAHOVA 
PRIMARIA COMUNEI PUCHENII MARI 
Nr. ________ 2022 

AVIZ DE LEGALITATE 
Privind aprobarea valorile impozabile, impozitele, taxele si amenzile in sume fixe 
sau cote procentuale, pentru anul 2023. 

în conformitate cu prevederilearl. 243 alin. (1). fit. a) din O.U.G. nr. 5712019 
privind Codul administrativ, Ceocea Mariana - secretarul general al comunei Puchenii 
Mari, judetul Prahova, înaintez Consiliului Local Puchenii Mari prezentul Aviz de 
legalitate; 

Analizând proiectul de hotarare iniţiat de primarul comunei Puchenii Mari, judetul 
Prahova, am constatat că sunt îndeplinite condiţiile de fond şi de formă ale proiectului 
de hotarare, respectiv: 
- s-au respectat normele de tehnică legislativă pentru elaborarea proiectului de 
hotărâre, respectiv prevederile Legii nr. 24/2000, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- este însoţit de rapoartele de specialitate conform art. 136 alin. (3) si alin. (8), lit. b) din 
Codul administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57 din 5 iulie 2019; 
- este iniţiat de domnul primar conform art. 136 alin. ( 1 )  din Codul administrativ aprobat 
prin O.U.G. nr. 57 din 5 iulie 2019; 

Faţă de cele ce preced, AVIZEZ FAVORABIL proiectul de hotărâre în forma 
prezentată de iniţiator şi propun aprobarea lui în şedinţă a consiliului local. 

SECRETAR GENERAL, 
Mariana Ceocea 
















