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PROIECT DE HOTARARE 

Privind modificarea HCL 48/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2023 

CONSILIUL LOCAL al comunei PUCHENII MARI ,judeţul Prahova, având 
în vedere: 
- Raportul de specialitate al compartimentului de Impozite si Taxe din cadrul Primariei, 
prin care se propune modificarea impozitelor şi taxelor locale 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 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.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 nr.16/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale; 
- Legii 370/2022 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privindCodul 
fiscal, abrogarea unor acte normative si alte masuri financiar-fiscale 
În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3) litera c), şi art.196 alin.(1 ) lit.a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 

H O TĂRÂŞTE: 

... 



Art.1. Se modifica anexa la HCL 48/22.12.2022 de stabilire a taxelor si impozitelor 
locale pentru anul 2023 . capitolul 1 lit. A si  B punctul1 si capitolul 2 lit A si B punctul 1, 
asa cum sunt redate în anexa prezentei hotarari. 
Art. 4. Anexele fac parte integranta din aceasta hotarare. 
Art. 5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se insarcineaza compartimentul 
taxe si impozite din cadrul Primariei Puchenii Mari. 
Art. 6. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostin ta publica prin grija secretarului 
Primariei Puchenii Mari 
Art.3.- Prezenta hotarare poate fi contestată conform prevederilor Legii 554/2004 -
Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.4.- Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei 
Puchenii Mari judeţul Prahova, de compartimentele de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului şi vor fi transmise persoanelor şi autorităţilor interesate de 
secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale. 

INITIATOR 
PRIMAR, 
NEGOI 



CAPITOLUL I 

PERSOANE FIZICE 

A. IMPOZITUL PE CLĂDIRI 

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

Anexa 

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

Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 0.15% asupra valorii de 
impunere a cladirii. 

Valoarea de impunere a cladirii se calculeaza prin inmultirea suprafetei 
construite exprimata în mp, cu valoarea impozabila exprimata in lei/mp din tabelul 
urmator: 

FELUL 2022 2023 
CLADIRILOR Valoare impozabila lei/mp Valoare impozabila lei/mp 

SI A Fara Fara Cu Cu Fara Fara Cu Cu 
CELORLALTE instalati i instalatii instalat ii* i nstalatii * instalatii instalatii instalatii* instalat 
CONSTRUCTII ZONA ZONA ZONA A ZONA A ZONA ZONA ZONA A ZONA 

A A RANG RANG V A A RANG RANG 
RANG RA G lV RANG RANG IV 
IV V IV V 

CLADIRl: 
a) cu pereti 

sau cadre din 
beton armat, 
din caramida 746 710 1241 1 I 85 784 746 1304 124: 
arsa, piatra 
naturala sau 
din alte 
materiale. 
b) cu pereti din 

lemn, caramida 
nearsa ' 

248 237 372 vaia tuci, 356 261 249 391 37, 
paianta si alte 
materiale. 
ANEXE: 207 199 248 237 218 209 261 24 

a) cu pereti 
din 
caramida 93 89 155 148 98 94 163 15 

-- ------
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arsa ' 
beton. 

b) Cu pereti 
din lemn. 

CLADIRJ Valoarea Valoarea reprezinta Valoarea Valoarea reprezir 
amplasate la reprezinta 75% din 75% din valoarea reprezinta 75% din 75% din valoar 
subsol, demisol , valoarea corespunzatoare valoarea corespunzatoare 
mansarda corespunzatoare fiecarei grupe de corespunzatoare fiecarei grupe 
utilizate ca fiecarei grupe de cladiri fiecarei grupe de cladiri 
locuinte. cladiri cladiri 
ANEXE Valoarea Valoarea reprezinta Valoarea Valoarea reprezir 
amplasate la reprezinta 50% din 50% din valoarea reprezinta 50% din 50% din valoar 
subsol, demisol , valoarea corespunzatoare valoarea corespunzatoare 
mansarda corespunzatoare fiecarei grupe de corespunzatoare fiecarei 
utilizate fiecarei grupe de cladiri fiecarei grupe de cladiri 
în alte scopuri cladiri cladiri 
decat ca 
locuinte. 

* Cu instalatii de apa, canalizare, electrice si incalzire (conditii cumulative). 

A.2.IMPOZITUL PE CLADIRILE NEREZIDENTIALE: 
Art 458 al(l) 

1.Orice persoana fazica care are în proprietate o cladire si cladire-anexa, 
nerezidentiale datoreaza bugetului local anual un impozit . 

Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 0.5% asupra valorii cladirii care 
poate fi: 

a).valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. 

b).valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi,construite în 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. 

c).valoarea cladirilor care rezulta din actul de transfer de proprietate ,in cazul 
cladirilor dobandite în ultimii 5 ani anterior anului de referinta. 

4.pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate 
pentru activitati din domeniul agricol, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 0.4% 
asupra valorii impozabile a cladirii. 

2.lo cazul în care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor 
pct.a-c, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile 
determinata prin inmultirea suprafetei construite exprimata în mp, cu valoarea 
impozabila exprimata în lei/mp din tabelul urmator: 

FELUL 2022 2023 
CLADIRILO Valoare impozabila lei/mp Valoare impozabila lei/mp 

R SI A Fara Fara Cu Cu Fara Fara Cu Cu 
CELORLALT instalat instalat instalat instalat instalat instalat instalat instalat 

grupe 

- - ------
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E li ii li ii ii ii ii ii 

CONSTRUCT ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA ZONA 

II A A A A A A A A 

RANG RANG RANG RANG RANG RANG RANG RANG 

IV V lV V IV V IV V 

CLADIRI: 
a) cu pereti 

sau cadre din 
beton armat, 
din caramida 746 710 1241 1 185 784 746 1304 1245 

arsa, piatra 
naturala sau 
din alte 
materiale. 

b) cu pereti 
din lemn, 
caramida 
nearsa ' 

248 237 372 
vaia tuci, 

356 261 249 391 374 

paianta si 
alte 
materiale. 
ANEXE: 
c) cu pereti 207 199 248 237 

218 
261 249 

din 209 

caramida 
arsa ' 93 89 155 148 

beton. 
94 

d) Cu pereti 94 

din lemn. 163 156 
CLADIRI Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea 
amplasate la reprezinta 75% reprezinta 75% reprezinta 75% reprezinta 75% 

subsol, din valoarea din valoarea din valoarea din valoarea 
demisol ' corespunzatoare corespunzatoare corespunzatoare corespu nzatoare 
mansarda fiecarei grupe de fiecarei grupe de fiecarei grupe de fiecarei grupe de 
utilizate ca cladiri cladiri cladiri cladiri 
locuinte. 
ANEXE Valoarea Valoarea Valoarea Valoarea 
amplasate la reprezinta 75% reprezinta 50% reprezinta 50% reprezinta 50% 

subsol, din valoarea din valoarea din valoarea din valoarea 
demisol ' corespunzatoare corespunzatoare corespunzatoare corespunzatoare 
mansarda fiecarei grupe de fiecarei grupe de fiecarei grupe de fiecarei grupe de 
utilizate cladiri cladiri cladiri cladiri 
in alte scopuri 
decat ca 
locuinte. 

r 



A.3. IMPOZIT CLADIRI - DOMICILIU FISCAL 
ART 459(3) b. 

l.ln cazul în care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal. la care se 
desfasoara o activitate economica , impozitul pe cladiri se calculeaza astfel: 

Se aplica o cota de 0.5% Asupra valorii care poate fi: 
a).valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator 

autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. 
b).valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi,construite în 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. 
c).valoarea cladirilor care rezulta din actul de transfer de proprietate ,in cazul 

cladirilor dobandite în ultimii 5 ani anterior anului de referinta. 
2.ln cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor 

pct.a-c, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile 
determinata prin inmultirea suprafetei construite exprimata in mp, cu valoarea 
impozabila exprimata in Jei/mp din tabelul urmator: 

FELUL 2022 2023 
CLADIRILOR Valoare impozabila lei/mp Valoare impozabila 

SI A Fara 
CELORLALTE instalatii 
CONSTRUCTTT ZONA 

A 
RANG 

IV 
CLADIRI: 746 

a) cu pereti 
sau cadre din 
beton armat, 
din caramida 
arsa, piatra 
naturala sau 
din alte 
materiale. 

b) cu pereti din 248 

lemn, caramida 
nearsa,valatuci, 
paianta si alte 
materiale. 
ANEXE: 207 

e) cu pereti 
din 
caramida 
arsa , beton. 

f) Cu pereti 93 

Fara Cu 
instalatii instalatii 
ZONA ZONA A 

A RANG IV 
RANG 

V 
710 1241 

237 372 

199 248 

89 155 

Cu Fara Fara Cui 
instalat ii instalatii instalatii 
ZONA A ZONA A ZONA A 
RANG V RANG IV RANG V 

1185 784 746 

356 242 249 

237 202 209 

148 

--- - - - -------
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din lemn. 

I I 
91 94 

CLADIRl Valoarea reprezinta Valoarea reprezinta Valoarea Valoarea 

amplasate la 75% din valoarea 75% din valoarea reprezinta reprezinta 

subsol, demisol , corespunzatoare corespunzatoare 75% din 75% din 

mansarda fiecarei grupe de fiecarei grupe de valoarea valoarea 

utilizate ca cladiri cladiri corespunzato corespunzato 

locuinte. are fiecarei are fiecarei 
grupe de grupe de 

cladiri cladiri 

ANEXE Valoarea reprezinta Valoarea reprezinta Valoarea Valoarea 

amplasate la 50% din valoarea 50% din valoarea reprezinta reprezinta 

subsol, demisol, corespunzatoare corespu nzatoare 50% din 50% din 

mansarda tiecarei grupe de fiecarei grupe de valoarea valoarea 

utilizate cladiri cladiri corespunzato corespunzato 

ID alte scopuri are fiecarei are fiecarei 

decat ca grupe de grupe 

locuinte. cladiri cladiri 

A.4. IMPOZITUL PE CLADIRI - ACT IVIT ATI AGRICOLE ART 458 
AL(3) 

l .Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru 
activitati din domeniul agricol, impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 0.4% asupra 
valorii impozabile a cladirii care poate fi: 

a).valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 
autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. 

b).valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor ooi,construite in 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. 

c).valoarea cladirilor care rezulta din actul de transfer de proprietate ,in cazul 
cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anterior anului de referinta. 

2. In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor pct.a-c , 
impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinata 
prin inmultirea suprafetei construite exprimata in mp, cu valoarea impozabila 
exprimata in lei/mp din tabelul urmator: 

FELUL 2022 2023 
CLADIRI Valoare impozabila lei/mp Valoare impozabila lei/mo 

LOR SI A Fara Fara Cu Cu Fara Fara Cu Cu 
CELORL instal instal instal instalatii instalatii instalatii instalatii instalatii 

ALTE atii atii atii ZONA A ZONA ZONA ZONA ZONA 
CONSTR ZON zo zo RA GV A A A A 

UCTII AA AA AA RANG RANG RANG RANG 
RAN RAN RAN IV V IV V 

GIV GY GIV 
CLADIRI: 746 710 1241 1185 784 746 1304 1245 
a) cu 

oereti sau 

de 

Vaio. 
repn 
75% 
valo:i 
cores 
are 
grup 
cladi 
Vaio 
repn 
50% 
valo:i 
cores 
are 
grup 
cladi 

' • 



cadre din 
beton 
armat, din 
caramida 
arsa, 
piatra 
naturala 
sau din 
alte 
materiale. 

b) cu 248 238 372 356 261 249 391 374 

pereti din 
lemn, 
caramida 
nearsa 
,valatuci,p 
aianta si 
alte 
materiale. 
ANEXE: 207 199 248 237 218 209 261 249 

g) cu 
pereti 
din 
caram 93 89 155 148 98 94 163 156 

ida 
arsa ' 

beton. 
h) Cu 

pereti 
din 
lemn. 

CLADIRJ Valoarea Valoarea Valoare Valoare Valoare Valoare 
amplasate reprezinta reprezinta 75% din a a a a 
la subsol, 75% din valoarea reprezin reprezin reprezin reprezin 
demisol ' valoarea corespunzatoare ta 75% ta 75% ta 75% ta 75% 

mansarda corespunzato fiecarei grupe de din din din din 
utilizate ca are fiecarei cladiri valoarea valoarea valoarea valoarea 
locuinte. grupe de corespu corespu corespu corespu 

cladiri nzatoare nzatoare nzatoare nzatoare 
fiecarei fiecarei fiecarei fiecarei 
grupe de grupe de grupe de grupe de 
cladiri cladiri cladiri cladiri 

ANEXE Valoarea Valoarea Valoare Valoare Valoare Valoare 
amplasate reprezinta reprezinta 50% din a a a a 
la subsol, 50% din valoarea reprczin reprezin reprezin reprezin 
demisol ' valoarea corespunzatoare ta 50% ta 50% ta 50% ta 50% 



mansarda corespunzato fiecarei grupe de din din din din 
utilizate are fiecarei cladiri valoarea valoarea valoarea valoarea 
in alte grupe de corespu corespu corespu corespu 
scopuri cladiri nzatoare ozatoare nzatoare nzatoare 
decat ca fiecarei fiecarei fiecarei fiecarei 
locuinte. grupe de grupe de grupe grupe de 

cladiri cladiri de cladiri 
cladiri 

A.5. REDUCERI : (art.457 al.(8) 
Valoarea impozabila a unei cladiri se reduce in functie de anul terminarii construirii 

acesteia, <lupa cum urmeaza: 

a) -cu 50% pentru cladirile care au o vechime mai mare de 100 de ani, 

la data de I ianuarie a anului fiscal de referinta. 

b) cu 30% pentru cladirile care au o vechime cuprinsa intre 50 de ani 

si I 00 de ani inclusiv , la data de l ianuarie a anului de referinta. 

c) - cu I 0% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani 

si 50 de ani inclusiv, la data de I ianuarie a anului fiscal de referinta. 

A.5.SCUTIRI: cf.art.456 alin. I din Legea 227/20 1 5  cu modificarile st completarile 

ulterioare 

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

Impozitul pe cladiri se face venit la bugetul local al unitatii administrativ teritoriale 

m raza careia este situata claditea respectiva. 

Impozitul pe cladiri datorat aceluiasi buget local în valoare de pana la 50 lei, chiar 

daca provine de la mai multe locuinte. se plateste pana la primul termen de plata si anume, 

3 1  martie. 

Impozitul pe cladiri se plateste anual m doua rate egale. pana la 3 1  martie si 30 

septembrie. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru întreg anul de catre 

contribuabili pana la 3 1  martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de 1 0%. 

Pentru clădirile neîngrijite, situate în intravilanul comunei Puchenii Mari, 

impozitul se majoreaza cu 500%. 



B. IMPOZITUL PE TEREN (art.465) 

Orice persoană care are în proprietate teren situat în Comuna Puchenii Mari datorează 

pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în care în legea prevede altfel. 

B.1.IMPOZITUL PE TEREN CU CONSTRUCTII. 
Pentru terenurile încadrate in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu 

constructii persoanele fizice datoreaza impozit care se calculeaza prin inmultirea suprafetei 
exprimate in mp cu suma corespunzatoare din tabelul urmator: 

Art.465. al(2) 
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 

Pentru terenurile î ncadrate în 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.a 1(3) 

CATEGORIA DE 2022 2023 

FOLOSINTA Valoare impozabila lei/mp Valoare impozabila 

lei/mp 

ZONA A ZONA A ZONA A ZONA A 

RANG IV RANG V RANG IV RANG V 

TEREN ARABIL 0.0034 0.003 1 0.0036 0.0033 

PASUNE 0.0026 0.0024 0.0027 0.0025 

FA EATA 0.0026 0.0024 0.0027 0.0025 

VIE 0.0057 0.0052 0.0060 0.0055 

.. 
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LIVADA 0.0066 0.0060 0.0069 0.0063 

PADURE SAU ALT 0.0034 0.003 1 0.0036 0.0033 

TEREN cu VEGETATI E 

FORESTIERA 

TEREN CU APE 0.00 1 9  0.00 1 7  0.0020 0.0018 

DRUMUR I Sl 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: 

A rt.465. al(7) 

CATEGOR IA 2022 2023 

DE FOLOSJNTA ZONA A ZONA A 

RANG IV RANG IV 

TEREN cu 27/1 0000 28/10000 

CONSTRUCTI I  

TEREN ARAB I L 52/1 0000 55/10000 

PASUNE 25/1 0000 26/10000 

FANEATA 25/1 0000 26/10000 

V IE PE ROD 60/1 0000 63/10000 

VIE PANA LA * * 

INTRAREA PE ROD 

LI VADA PE ROD 60/1 0000 63/10000 

LIVADA PANA LA * * 

INTRAREA PE ROD 

- - ----------

. 



PADURE cu 9/L0000 9/10000 

ALTA VEGETATIE 

FORESTIERA 

PADURE cu * * 

VARSTA PANA LA 20 

ANl 

TEREN CU APE 1 / 1 0000 1/10000 

TEREN cu 32/1 0000 34/10000 

AMENAJARI PISCICOLE 

DRUMURI Sl CAJ * * 

FERATE 

TEREN * * 

NEPRODUCTIV 

B.4. SCUTIRI conform art.464 alin. I din Legea 227/201 5  cu modificarile si 

completarile ulterioare 

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

Impozitul pc teren se face venit la bugetul local al unitatii administrative teritoriale m 

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 

tennen de plata si anume 3 1  martie. 

Impozitul pe teren se plateste anual in doua rate egale. pana la 3 1  martie si 30 

septembrie. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren , pe fiecare categorie, datorat pentru 

intreg anul de catre contribuabili, pana la 3 1  martie a anului respectiv se acorda o bonificatie 

de 10%. 

. 

I 



B.6. Pentru terenurile neîngrijite, situate în 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.tricicluri SI 9 9 

cvadricicluri cu capacitate 

cilindrica de peste 1 600 cmc. 

inclusive. 

Autoturisme cu capacitate 2 1  22 

cilindrica intre 160 1  cmc SI 

2000 cmc, inclusive. 

Autoturisme cu capacitate 8 1  85 

cilindrica intre 2001 cmc SI 

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 33 35 

tractiune mecanica cu masa totala 

autorizata de pana la 1 2  tone. 

inclusive. 

Tractoare înmatriculate 2 1  22 

Vehicule înregistrate cu 4 4 

capacitate cilindrica < 4800 cmc. 

Vehicule inregistrate cu 6 6 

capacitate cilindrica > 4800 cmc. 

Vehicule fora capacitate 169 Lei/an 178 Lei/an 

cilindrica evidentiata 

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

C.2. I n  cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala 

sau mai mare de 1 2  tone, impozitul este egal cu suma din tabelul urmator: 

Conf. art.470 .al (5) 

Numarul axelor si 2022 2023 

masa totala maxima 

autorizata Vehicule cu Vehicule cu Vehicule Vehicule cu 

sistem de alt sistem cu sistem alt sistem 

suspensie de de de 

pneumatica suspensie suspensie suspensie 

sau un pneumatica 

echivalent sau un 

recunoscut echivalent 

recunoscut 

VEHICULE CU 2 AXE 



I . Masa peste l 2 l, dar nu o 1 6 1  o 169 

mai mult de I 3t 

2.Masa peste 1 3t, dar nu 161 445 169 468 

mai mult de I 4t 

3 .Masa peste 1 4  t, dar nu 445 626 468 658 

mai mult de l 5t 

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

mai mult de l 8t 

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

VEI HCULE CU 3 AXE 

I 

I .Masa peste 15 t, dar nu  I 6 1  280 169 294 

mai mult de l 7 t 

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

mai mult de 19 t 

3.Masa peste 1 9  t,dar nu 576 747 605 785 

maim uit de 2 l t  

4.Masa peste 2 1  t, dar nu 747 1 151 785 1210 

mai mult de 23 t 

5.Masa peste 23 t, dar nu l I 5 1  1 787 1210 1878 

mai mult de 25t 

6.Masa peste 25 t, dar nu I l 5 1  1787 1210 1878 

mai mult de 26t, 

7 .Masa de cel putin 26 t 115 1  1 787 1210 1878 

VEHICULE CU 4 AXE 

If 

I .Masa peste 23 t ,dar nu 747 756 785 795 

mai mult de 25 t 

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

mai mult de 27 l 

-

• 

• 



3.Masa peste 27 t,dar nu 1 1 8 1  1 875 1241 1971 

mai mult de 29 t 

4.Masa peste 29 t, dar nu 1 875 2745 1971 2906 

mai mult de 3 1  t 

5.Masa peste 3 1  t,dar nu 1 875 2745 1971 2906 

mai mult de 32 t 

6.Masa de cel putin 32 t 1 875 2745 1971 2906 

C. 3. ln cazul unei combinatii de autovehicule ( un autovehicul articulat sau tren rutier) 

de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 1 2  t, impozitul pe mijlocul 

de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator: 

(conf art.470, al.6) 

Numarul axelor Sl 2022 

r masa totala maxima 

autorizata Vehicule cu 

sistem de 
rt suspensie 

pneumatica 

sau un 

echivalent 

recunoscut 

VEHICULE 2 + 1 AXE 

1 .Masa peste I 2 t,dar o 
nu mai mult de 1 4 t  

2.Masa peste 14  t, dar o 
nu mai mult de 16  t 

3.Masa peste 1 6  t, dar o 
nu mai mult de 1 8  t 

4.Masa peste I 8 t, dar 73 

nu mai mult de 20 t 

Vehicule 

cu alt 

sistem de 

suspensie 

o 

o 

73 

166 

2023 

Vehicule cu Vehicule 

sistem de cu alt 

suspensie sistem de 

pneumatica suspensie 

sau un 

echivalent 

recunoscut 

o o 

o o 

o 77 

77 174 

- -------------



5.Masa peste 2o t. dar 1 66 389 174 409 

nu mai mult de 22 t 

6.Masa peste 22 t, dar 389 503 409 529 

nu mai mult de 23 t 

7.Masa peste 23 t. dar 503 895 529 941 

nu mai mult de 25 t 

8.Masa peste 25 t, dar 895 1 590 941 1671 

nu maim uit de 28t 

9.Masa de cel putin 28 t 895 1 590 941 1671 

VEHICULE cu 2+2 

I AXE 

1 .Masa peste23 t, dar nu 1 56 362 164 380 

maim uit de 25 t 

2.Masa peste 25 t, datr 362 596 380 626 

nu mai mult de 26 t 

3.Masa peste 26 t dar nu 596 874 626 919 

maim uit de 28 

4.Masa peste 28 t, dar 874 1058 919 1 1 12 

nu maim uit de 29 t 

5.Masa peste 29 t, dar 1 058 1 736 1 1 1 2  1825 

nu maim uit de 3 1  t 

6.Masa peste 3 1  t, dar 1 736 2408 1825 2531 

nu maim uit de 33 t 

7 .Masa peste 33 t, dar 2408 3656 2531 3842 

nu maim uit de 36 t 

8.Masa peste 36 t, dar 2408 3656 2531 3842 

nu maim uit de 38 t 

9.Masa de cel putin 38 t 2408 3656 2531 3842 

VEHICULE cu 2+ 3 

l i  AXE 

I 



I .Masa peste 36 t, dar 1 9 1 7  2668 2015 2804 

nu mai mult de 38 t 

2.Masa peste 38 t, dar 2668 3625 2804 3810 

nu maim uit de 40 t 

3.Masa de cel putin 40 t 2668 3625 2804 3810 

VEHICULE cu 3+2 

V AXE 

I .Masa peste 36 t, dar 1693 2352 1779 2472 

nu mai mult de 38 t 

2.Masa peste 38 t, dar 2352 3252 2472 3418 

nu mai mult de 40 t 

3.Masa peste 40 t, dar 3252 48 12 3418 5057 

nu maim uit de 44 t 

4.Masa de cel putin 44 3252 48 12 3418 5057 

tone 

VEHICULE cu 3+3 

AXE 

I .Masa peste 36 t, dar 962 1 1 66 101 1  1225 

nu mai mult de 38 t 

2.Masa peste 38 t, dar 1 1 66 1 74 1  1225 1830 

nu maim uit de 40 t 

3.Masa peste 40 t, dar 1 74 1  2770 1830 291 1  

nu maim uit de 44 t 

4.Masa de cel putin 44 t 1 74 1  2770 1830 291 1 

C.4 . .In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 

combinatie de autovehicule prevazuta la alin.(3) impozitul pc 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 I tona inclusiv 9 9 

b) Peste 1 t dar nu mai mult de 3 t 38 40 

c) Peste 3 t dar nu mai mult de 5 t 58 61 

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 

2022 2023 

Luntre. barei fara motor, folosite pentru 24 25 

pescuit si uz personal 

Barei fara motor, folosite in alte scopori 64 67 

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 500 CP si pana la 

2000CP inclusiv 

• 



c) peste 2000 CP s1 pana la 

4000 CP inclusiv 

d) peste 4000 CP 

Vapoare pentru fiecare l 00 tdw sau 

fractiune din acestea 

Ceamuri, slepuri si barje fluviale 

a)cu capacitate de incarcare de 

pana la l 500t 

b )cu cap de incarcare de 

peste l 500t dar nu mai mult de 3000t 

c)cu capacitate de incarcare de 

peste 3000 t 

C.6. SCUTIRI ART( 469) 

1 026 1078 

1 578 1658 

2525 2654 

204 214  

204 241 

3 16 332 

554 582 

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 inregistrate ca stoc de marfa si care nu sunt utilizate in 

folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de lesing. 

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

I . Impozitul pe mijloacele de transport se face venit la bugetul local al unitatii 

administrative teritoriale în raza careia isi are domiciliul proprietarul. 

2.Jmpozitul 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 3 1  martie. 

3.Impozitul pe mijloacele de transport se plateste anual m doua rate egale, 

pana la 3 1  martie si 30 septembrie. 

4.Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat 

pentru intreg anul de catre contribuabili. pana la 3 1  martie a anului respectiv se acorda o 

bonificatie da I 0%. 

5.ln 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 I ianuarie a anului 

unnator. 

6.ln cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport, proprietarul 

inceteaza sa datoreze impozit incepand cu l ianuarie a anului urmator. 

CAPITOLUL II 

PERSOANE JURIDICE 

A.I.IMPOZITUL PE CLADIRI REZIDENTIALE 
(ART.460. AL.1) 

Pentru cladirile rezidentiale detinute de persoanele juridice, impozitul se calculeaza 
prin aplicarea unei cote de 0.20 %, asupra valorii impozabile a cladirii. 

Valoarea cladirii este valoarea de la 3 1  decembrie a anului anterior celui 
pentru care se datoreaza impozitul si poate fi: 



a) ultima valoare impozabila înregistrata in evidentele organului fiscal. 
b) Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator. 
c) Valoarea finala a lucrarilor de constructii, în cazul cladirilor noi 

construite in cursul anului fiscal anterior. 
d) Valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de 

proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior. 
IN CAZUL IN CARE PROPRIETARUL CLADIRII NU A ACTUALIZAT 

VALOAREA IMPOZABILA A CLADIRII IN ULTIMII 5 ANI ANTERIORI ANULUI 
DE REFERINT A, COTA ESTE DE 5%. 

A.2. IMPOZITUL PE CLADIRI NEREZIDENTIALE 
(ART.460.AL.2.) 

Pentru cladirile nerezidentiale detinute de persoanele juridice, impozitul se 
calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,5%, asupra valorii impozabile a cladirii. 

Valoarea cladirii este valoarea de la 3 1  decembrie a anului anterior celui 
pentru care se datoreaza impozitul si poate fi: 

e) ultima valoare impozabila înregistrata in evidentele organului fiscal. 
f) Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator. 
g) Valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi 

construite in cursul anului fiscal anterior. 
h) Valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de 

proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior. 

A.3. IMPOZITUL PE CLADIRI - DESTINATIE AGRICOLA(ART.460 AL.3) 
Pentru cladirile detinute de persoanele juridice , utilizate pentru activitati din 

domeniul agricol , impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 0.4% asupra valori i  
impozabile a cladirii: 

Valoarea cladirii este valoarea de la 3 1  decembrie a anului anterior celui 
pentru care se datoreaza impozitul si poate fi: 

i) ultima valoare impozabila înregistrata în evidentele organului fiscal. 
j) Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator. 
k) Valoarea finala a lucrarilor de constructii, în cazul cladirilor noi 

construite in cursul anului fiscal anterior. 
I) Valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de 

proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior. 

A.4. TAXA PE CLADIRl.(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 taxa pe 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. 

-



ln cazul in care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe cladiri nu 
a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, 
diferenta de taxa va fi suportata de proprietarul cladirii. 

A.5. MODALITATI DE PLATA 
Impozitul pe cladiri se plateste anual in doua transe egale, pana la 3 1 .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 3 1  martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de l 0%. 

A.6. Pentru cladirile neîngrijite detinute de persoane juridice si situate in 
comuna Puchenii Mari, impozitul se majoreaza cu 500%. 

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

Pentru terenurile încadrate in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu 
constructii persoanele juridice datoreaza impozit care se calculeaza prin inmultirea suprafetei 
exprimate in mp 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 

I .  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: 

Art.465.al(4) 

.. 

., 
-

. 



CATEGORIA DE 2022 2023 

FOLOSINTA Valoare impozabila lei/mp Valoare impozabila 

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 VEGETATlE 

FORESTIERA 

TEREN CU APE 0.00 19 0.00 1 7  0.0020 0.0018 

DRUMURI S I  CAI o o o o 

FERATE 

TEREN o o o o 
NEPRODUCTIV 

2.In cazul în 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 

, 

J 



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 în 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 

FOLOSJNTA 

TEREN cu 

CONSTRUCTII 

TEREN ARABIL 

PASUNE 

FANEATA 

VIE PE ROD 

VIE PANA LA 

INTRAREA PE ROD 

LIVADA PE ROD 

LIVADA PANA LA 

INTRAREA PE ROD 

PADURE SAU 

ALTA VEGETATIE 

FORESTIERA 

PADURE cu 

VARSTA PANA LA 20 

2022 

ZONA A 

RA G IV 

27/10000 

52/10000 

25/10000 

25/10000 

60/10000 

* 

60/10000 

* 

9/10000 

* 

2023 

ZONA A 

RANG IV 

28/10000 

55/10000 

26/10000 

26/10000 

63/10000 

* 

63/10000 

* 

9/10000 

* 



ANI 

TEREN CU APE 1/1 0000 1/10000 

TEREN cu 32/10000 34/10000 

AMENAJARI PISCICOLE 

DRUMURI SI CAJ * * 

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

Impozitul pe teren se plateste anual in doua transe egale, pana la 3 1  martie si 30 

septembrie. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pentru intreg anul de catre 

contribuabili pana la 3 1  martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de 1 0%. 

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 MIJLOACELE DE TRANSPORT 



C.l. 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,cvadricicluri 8 8 

si autoturisme cu capacitate 

cilindrica de pana Ia 1 600 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 8 1  85 

cilindrica intre 200 I cmc si 

2600 cmc, inclusiv. 

Autoturisme cu capacitate 163 171 

cilindrica intre 2601 cmc si 

3000 cmc, inclusiv. 

Autoturisme cu capacitate 328 345 

cilindrica peste 300 I cmc. 

Autobuze, autocare, microbuze. 27 28 

Alte vehicule cu tractiune 33 35 

mecanica cu masa totala 

autorizata de pana la 1 2  tone, 

. 

• 



inclusiv. 

Tractoare înmatriculate 2 1  22 

Vehicule inregistrate cu 4 4 

capacitate cilindrica < 4800 cmc. 

Vehicule înregistrate cu 6 6 

capacitate cilindrica> 4800 cmc. 

Vehicule fara capacitate 1 69Lei/an 178 Lei/an 

cilindrica evidentiata 

C.2. In cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata mai 

mare de 1 2  tone. impozitu l este egal cu suma din tabelul urmator: 

Conf. art.470 .al (5) 

Numarul axelor si 2022 

masa totala maxima 

autorizata Vehicule 

cu sistem 

de 

suspensie 

pneumatica 

sau un 

echivalent 

recunoscut 

VEHICULE CU 2 AXE 

I .Masa peste 1 2  t, dar nu o 

mai mult de 1 3t 

2.Masa peste l 3t, dar nu 16  I 

mai mult de 1 4t 

3.Masa peste 1 4  t, dar nu 445 

mai mult de I St 

2023 

Vehicule Vehicule 

cu alt cu sistem 

sistem de de 

suspensie suspensie 

pneumatica 

sau un 

echivalent 

recunoscut 

1 6 ]  o 

445 169 

626 468 

Vehicule 

cu alt 

sistem de 

suspensie 

169 

468 

658 



4.Masa peste 1 5  t, dar nu 626 1420 658 1492 

mai mult de l8t 

5.Masa de ce l putin 18 t 626 1420 658 1492 

VEHICULE CU 3 AXE 

I 

I .Masa peste 1 5  t, dar nu 161  280 169 294 

mai mult de 1 7  t 

2.Masa peste 1 7  t, dar nu 280 576 294 605 

mai mult de 1 9  t 

3.Masa peste 19 t.dar nu 576 747 605 785 

maim uit de 2 1 t  

4.Masa peste 2 1  t, dar nu 747 1 1 5 1  785 1210 

mai mult de 23 t 

5.Masa peste 23 t, dar nu 115 1  1 787 1210 1878 

mai mult de 25t 

6.Masa peste 25 t, dar nu 1 1 51 1787 1210 1878 

mai mult de 26t, 

7.Masa de cel putin 26 t 1 1 5 1  1 787 1210 1878 

VEHICULE CU 4 AXE 

I I  

I .Masa peste 23 t ,dar nu 747 756 785 795 

mai mult de 25 t 

2.Masa peste 25 t, dar nu 756 1 1 8 1  795 1241 

mai mu lt de 27 t 

3.Masa peste 27 t,dar nu 1 1 8 1  1 875 1241 1971 

mai mult de 29 t 

4.Masa peste 29 t, dar nu 1 875 2745 1971 2906 

mai mult de 3 1  t 

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

mai mult de 32 t 

• 

1 



6.Masa de cel putin 32 t 1 875 2745 1971 2906 

C. 3. ln cazul unei combinatii de autovehicule ( un autovehicul articulat sau tren 

rutier) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de peste 1 2  t, impozitul pe 

mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din tabelul urmator: 

(conf art.470, al.6) 

Numarul axelor St 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 de 

pneumatica suspensie pneumatica suspensie 

sau un sau un 

echivalent echivalent 

recunoscut recunoscut 

VEHICULE 2 + I AXE 

I .Masa peste 1 2  t.dar o o o o 

nu mai mult de 1 4 t  

2.Masa peste 1 4  t, dar o o o o 
nu mai mult de 16  t 

3.Masa peste 1 6  t, dar o 73 o 77 

nu mai mult de 1 8  t 

4.Masa peste 1 8  t, dar 73 166 77 174 

nu mai mult de 20 t 

5.Masa peste 2o t, dar 166 389 174 409 

nu mai mult de 22 t 



I 

li 

6.Masa peste 22 t, dar 

nu mai mult de 23 t 

7.Masa peste 23 t, dar 

nu mai mult de 25 t 

8.Masa peste 25 t, dar 

nu maim uit de 28t 

9.Masa de cel putin 28 t 

VEHICULE cu 2+2 

AXE 

I .Masa peste23 t .  dar nu 

maim uit de 25 t 

2.Masa peste 25 t, datr 

nu mai mult de 26 t 

3.Masa peste 26 t dar nu 

maim uit de 28 

4.Masa peste 28 t, dar 

nu maim uit de 29 t 

5.Masa peste 29 t. dar 

nu maim uit de 3 1  t 

6.Masa peste 3 I t, dar 

nu maim uit de 33 t 

7.Masa peste 33 t, dar 

nu maim uit de 36 t 

8.Masa peste 36 t, dar 

nu mai mult de 38 t 

9.Masa de cel putin 38 t 

VEHICULE 

AXE 

I .Masa peste 

cu 2+ 3 

36 t, dar 

nu mai mult de 38 t 

389 503 409 529 

503 895 529 941 

895 1590 941 1671 

895 1 590 941 1671 

1 56 362 164 380 

362 596 380 626 

596 874 626 919 

874 1058 919 1112 

1 058 1 736 1112 1825 

1 736 2408 1825 2531 

2408 3656 2531 3842 

2408 3656 2531 3842 

2408 3656 2531 3842 

1 9 1 7  2668 2015 2804 
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2.Masa peste 38 t. dar 2668 3625 2804 3810 

nu maim uit de 40 t 

3.Masa de cel putin 40 t 2668 3625 2804 3810 

VEHICULE cu 3+2 

V AXE 

I. Masa peste 36 t, dar 1 693 2352 1 779 2472 

nu mai mult de 38 t 

2.Masa peste 38 t, dar 2352 3252 2472 3418 

nu mai mult de 40 t 

3.Masa peste 40 t, dar 3252 48 1 2 3418 5057 

nu maim uit de 44 t 

4.Masa de cel putin 44 3252 4812 3418 5057 

tone 

VEHICULE cu 3+3 

AXE 

I .Masa peste 36 t, dar 962 1 I 66 10 1 1  1225 

nu mai mult de 38 t 

2.Masa peste 38 t, dar 1 1 66 1 74 1  1225 1830 

nu maim uit de 40 t 

3.Masa peste 40 t, dar 1 74 1  2770 1830 2911 

nu maim uit de 44 t 

4.Masa de cel putin 44 t 1 74 1  2770 1830 291 1  

C.4 . .In cazul unei rernorci, al unei semirernorci 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 

A 

• 



Masa totala maxima autorizata 2022 2023 

a) Pana la I tona inclusiv 9 9 

b) Peste 1 l dar nu mai mult 38 40 

de 3 t 

c) Peste 3 t dar nu mai mult 58 61 

de 5 t 

d) Peste 5 t 73 77 

C.5 .. In cazul mijloacelor de transport pc 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 pentru 24 25 

pescuit si uz personal 

Barei fara motor. folosite in alte scopori 64 67 

Barei cu motor 237 249 

Nave de sport si agreement 0-1 263 0-1327 

Scutere de apa 237 249 

Remorchere si impingatoare 

a) pana la 500 CP inclusiv 630 662 

b) peste 500 CP si pana la 

• 



2000CP inclusiv 

c) peste 2000 CP s1 pana la 

4000 CP inclusiv 

d) peste 4000 CP 

Vapoare pentru fiecare 100 tdw 

sau fractiune din acestea 

Ceamuri. slepuri si barje fluviale 

a)cu capacitate de incarcare de 

pana la l 500t 

b )cu cap de incarcare de 

peste I 500t dar nu mai mult de 3000t 

c)cu capacitate de incarcare de 

peste 3000 t 

1026 1078 

1 578 1658 

2525 2654 

204 214 

204 241 

3 1 6  332 

554 582 

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 în 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 3 1  martie. 

Impozitul pe mijloacele de transport se plateste anual m doua rate egale. pana la 3 1  

martie si 30 septembrie. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru 

întreg anul de catre contribuabili, pana la 3 1  martie a anului respectiv se acorda o bonificatie 

da 1 0%. 

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 I ianuarie a anului urmator. 

-- --- ------



ln cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport, proprietarul inceteaza sa 

datoreze impozit incepand cu I 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 2022 Ptr 2023 

Suprafata ptr.care se Taxa in lei Taxa in lei 

obtine cert. 

a)  pana la 1 50 mp 6 9 

b) intre 1 5 1  si 250 mp 7 10 

c) intre 25 l si 500 mp 1 0  14 

D)intre 50 L si 750 mp 1 2  1 7  

e )  intre 751  SI 1000 1 4  20 

mp 

I) peste l 00 mp 14+0.0l lei/mp 20+0.0t lei/mp 

ptr fiecare mp ptr fiecare mp 

care depaseste care depaseste 

1000 mp 1000 mp 

C.2.Taxa pentru prelungirea unui certificate de urbanism sau a anei autorizatii de 

construire este egala cu 30% 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 1 5  lei art 474, al.(10) 

C.6 .. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucra rile 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 pentru eliberarea 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. 1 0. Taxe de urgenta: 

I )  Taxa de urgenţă pentru eliberarea certificatelor de urbanism în termen redus (în 

termen de 7 zile lucrătoare) - I 00 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) - 1 00 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) - I 00 lei. 

CAPITOLUi IV 

ALTE TAXE 

D.l. TAXA PENTRU RECLAMA SI PUBLICITATE 

I.Taxa pentru servivii de reclama si publicitate. 3%* valoarea serviciilor 

(conf.art.477, al. 4) 



2.Taxa reclama si publicitate ( taxa firma) 

2.1 Firma la locul desfasurarii activitatii 50 

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

2.2 Firma în alt loc decat cel la care se 36 

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

3. Taxa se plateste anual în doua rate egale, pana la 31 martie si 30 

septembrie inclusiv. Taxa datorata aceluiasi buget local de catre persane 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 de teatru (manifestari artistice) 

2% * incasari (conf.art 481, al.2 a.) 

2. [mpozit pe spectacol : 5% * incasari pentru alte manifestari altele decat cele de 

la punctual I .  (conf.art 481, al.2.b.) 

3.lmpozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 1 O inclusiv a lunii 

urmatoare. 

D.3.T AXA PENTRU ELIBERAREA DE COPII HELIOGRAFICE: 

(conf.art.486 ,al. 5) 

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



0.4. 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) 

I.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 50 lei 

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 îndeplinirea procedurii de divort, pe cale administrativa 

(conf.art 486,al 4.) 571 lei 

7.Taxa eliberare duplicatelor in regim de urgenta 55 lei 

8.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 I O mp 

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



-în suma de 1 ,50 lei/mp/zi pentru terenuri de peste 1 O 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. 




