
ROMÂNIA  
JUDEŢUL VRANCEA  
COMUNA POPEŞTI  
PRIMAR  
 
 
 
 

PROIECT DE HOTARARE 
Privind   stabilirea si aprobarea  impozitelor şi taxelor locale si alte taxe asimilate acestora 

precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2014 
 

 
                     Primarul comunei Popesti , judetul Vrancea ,  
 
- văzând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Popeşti ,judeţul Vrancea, expunerea de 
motive , raportul Compartimentului contabilitate –financiar , avizul favorabil al comisiilor de 
specialitate ; 
- potrivit preveedrilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal , Titlul IX- Impozite si taxe locale cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
- conform prevederilor HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de  aplicare a Legii 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,  
- în temeiul prevederilor  H.G nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile , impozitele 
si taxele locale si alte taxe asimilate acestora , precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013 ; 
 - vazand prevederile Legii nr. 273/ 2006  privind finanţele publice locale cu modificarile si 
completarile ulterioare ; 
- in baza art. 36 alin (1) , alin.  (2),  lit. „b” si alin (4) lit „c”, precum  si  in temeiul art. 45 alin. 
(6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata  , cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
 

Propune  : 
 

ART. 1-  Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2014 , după cum urmează : 
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale 

pentru 2013 , constituind anexa nr. 1 ; 
b) cota prevăzută la art. 251 , alin. (2) din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal   ( impozitul pe 

clădiri în cazul persoanelor fizice ) se stabileşte la   0,1% ; 
c) cota prevăzută la art. 253 , alin.(2)  din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal , cu 

modificările şi completările ulterioare se stabileşte la 1,5% ( impozit  pe clădiri persoane 
juridice ); 

d) cota prevăzută la art. 253 , alin.(6) din Legea nr.  571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările 
şi completările ulterioare  se stabileşte la  

I  10%  pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta 
; 
II 30% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinta ; 
e) Cota de impozit pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursul unui an 
calendaristic este de 5 %din valoarea de inventar a cladirii  
f)cota prevăzută la art. 279 , alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal ( taxă hotelieră ) 
se stabileşte la  1% ;  
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 Pentru sederea intr-o unitate de cazare, taxa hoteliera se stabileste in cota de 1% din 
valoarea totala a cazarii/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului , care se 
incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea , odata cu 
luarea in evidenta a persoanelor cazate . 

g) cota prevăzută la art. 267 , alin.(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  
            ( taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru clădiri care urmează a fi  folosite ca 
locuinţe sau anexe la locuinţe ) se stabileşte la  0,5 % ; 

h)   cota prevăzută la art. 267 , alin.( 6) din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal ( taxă pentru 
eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi , căsuţe sau rulote ori campinguri ) , se 
stabileşte la 2% ; 

i) cota prevăzută la art. 267 ,  alin.(8) din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal  
( taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute 
în art. 267) se stabileşte la  1% ;  
î)  cota prevăzută la art. 267, alin.(9) din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal ( taxa pentru 
eliberarea autorizaţiei de desfiinţare , parţială sau totală a construcţiilor ) , se stabileşte la 0,1%  

      j)    cota prevăzută la art. 267 , alin .(10) din Legea nr. 571/2003 ( taxa pentru prelungirea 
certificatului de urbanism şi a autorizaţiilor de construire  ) , se stabileşte la 30%  ;   
ART. 2-   
     -   Bonificaţia  prevăzută la art. 255 , alin.(2) , din Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal se 
stabileşte în cazul impozitului pe clădiri , la 10% ; 

- Bonificaţia prevăzută la art. 260 , alin.(2) , din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal se 
stabileşte în cazul impozitului pe teren , la  10 % .  

- Bonificaţia prevăzută la  la art. 265  , alin.(2) , din Legea nr. 571 /2003 privind Codul fiscal se 
stabileşte în cazul impozitului asupra  mijloacele de transport  ,la 10 %.  

  ART. 3 -  Se  aprobă cuantumul taxelor speciale conform anexei nr. 2 care face parte din prezenta 
hotărâre .  
ART.4 – Se aproba regulamentul privind adoptarea taxelor speciale pentru eliberarea unor documente 
potrivit anexei nr. 3 care face parte din prezenta hotarare .  
ART.5 – Se aproba regulamentul privind  încasarea taxei speciale de salubrizare potrivit anexei nr. 4 
care face parte din prezenta hotarare .  
  ART. 6 -  Prezenta hotărâre se comunică prefectului în vederea exercitării controlului privind 
legalitatea şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Popeşti , judeţul Vrancea .  
  
       PRIMAR                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
CIOCANEL NICOLAE                                                                        SECRETAR  
       ROMANIA                                                                                                                              
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 ANEXA   
JUDETUL VRANCEA 
COMUNA POPESTI  
CONSILIUL LOCAL POPESTI    
        

 

 
T A B L O U L 

CUPRINZÂND VALORILE  IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE 
ACESTORA,  

PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2014  
 

I. CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale 
 

VALORILE  IMPOZABILE  PREVĂZUTE  LA  ART.251  ALIN.(3),  IMPOZITELE  ŞI TAXELE  LOCALE   
CARE  CONSTAU  ÎNTR-O  ANUMITĂ  SUMĂ  ÎN  LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ, ÎN CONDIŢIILE ART.292 ŞI, RESPECTIV, ALE 

ART.295 ALIN.(12), PRECUM ŞI  AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.294 ALIN.(7)  
 

 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI – stabilit de Serviciul impozite si taxe locale 
 
 

 
 
 
 
 

 
Art.251 alin.(3)                VALORILE  IMPOZABILE pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată 

la       clădiri, în cazul persoanelor fizice 
 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2013  

 

NIVELURILE  APLICABILE 
PENTRU ANUL FISCAL 2014  

 
 
 

Tipul clădirii 
 

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 
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Cu instalaţii  
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 

încălzire [condiţii 
cumulative] 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, 

electricitate sau 
încălzire 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 

încălzire 

 

0 1 2 3 4 
A. Clădire cu cadre din beton armat sau 
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau 
din orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic şi/sau chimic 

935 555 935 555 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, 
din piatră naturală, din cărămidă nearsă, 
din vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic 

254 159 254 159 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2013 

  

NIVELURILE  APLICABILE 
PENTRU ANUL FISCAL 2014  

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 

 
 
 
 

Tipul clădirii 

Cu instalaţii  
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 

încălzire [condiţii 
cumulative] 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, 

electricitate sau 
încălzire 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 

încălzire 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton 
armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă 
arsă sau din orice alte materiale rezultate 
în urma unui tratament termic şi/sau 
chimic 
 
D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din 
lemn, din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic 
şi/sau chimic 
 

159 
 

143 
 

159 
 

143 
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D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din 
lemn, din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic 
şi/sau chimic 
 

95 63 95 63 

E. In cazul contribuabilului care detine la 
aceeasi adresa incaperi amplasate la 
subsol, demisol si/sau la mansarda 
utilizate ca locuinta, in oricare dintre 
tipurile de cladiri prevazute la lit. A – D 
 

75% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

75% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

75% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

F. In cazul contribuabilului care detine la 
aceeasi adresa incaperi amplasate la 
subsol, demisol si/sau la mansarda 
utilizate in alte scopuri decat cel de 
locuinta, in oricare dintre tipurile de 
cladiri prevazute la lit. A – D 
 

50% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

50% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

50% din suma care 
s-ar aplica cladirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

 

                                                                   CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL ŞI TAXA PE 
TEREN - stabilit de Serviciul impozite si taxe    locale 

 
Art.258  alin.(2)        IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN     -lei/ha- 
 
                                 – TERENURI CU CONSTRUCŢII      
                                                                                                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2013 

  

NIVELURILE  APLICABILE 
PENTRU ANUL FISCAL 2014 

Nivelurile impozitului/taxei in functie de 
rangul comunei Popesti 

Nivelurile impozitului/taxei in functie de rangul comunei Popesti 

 Zona 
în 

cadru
l 

locali
tatii IV V IV V  

 
A 

 
889 

 
711 

 
889 

 
711 

 

 

B 711 534 711 534 
C     
D     
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 Art.258 alin.(4)        IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN    -lei/ha- 
 

- ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII – 
 

NIVELURILE  
APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2013 

NIVELURILE  
APLICABILE 

PENTRU ANUL FISCAL 
2014 Nr. 

crt. 

                                    Zona 

 
 
 
 
Categoria de folosinţă 

Zona B 
 Zona B 

 
1 

 
Teren arabil 

 
21 

 
21 

 

2 Păşune 19 19 
3 Fâneaţă 19 19 
4 Vie 35 35 
5 Livadă 46 46 
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 21 21 
7 Teren cu ape 13 13 
8 Drumuri şi căi ferate X X 
9 Neproductiv x x 

 

 
 Art.258  alin.(6)                             IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN  

EXTRAVILAN  - lei/ha – 
 

 
 
 
 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2013 

 

NIVELURILE  APLICABILE 
PENTRU ANUL FISCAL 2014 

Nr. 
crt. 

                                 Zona 

 
 
 
Categoria de folosinţă 

 
Zona 

 

 
Zona 
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0 1 
A 
 

A 
 

1 Teren cu construcţii 
 31 31 

2 Arabil 
 50 50 

3 Păşune 
 28 28 

4 Fâneaţă 
 28 28 

5 
Vie pe rod, alta decât cea 
prevăzută la nr. crt.5.1 
 

55 55 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X 

6 
Livadă pe rod, alta decât cea 
prevăzută la nr. crt.6.1 
 

56 56 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 
 X X 

7 

Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră, cu excepţia 
celui prevăzut la nr. crt.7.1  
 

16 16 

7.1 

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

X X 

8 
Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole 
 

6 6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 34 
9 Drumuri şi căi ferate x x 
10 Teren neproductiv x x 

 

 
 
 
CAPITOLUL  IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Stabilite de Serviciul impozite si taxe locale 

Art. 263 alin.(2)  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT CU TRACTIUNE MECANICA  
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NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2013  
 

 
NIVELURILE APLICABILE 

PENTRU ANUL FISCAL 2014 

 
 Mijloc de transport  

Cu tractiune mecanica 
 
I Vehicule inmatriculate  
 

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 cm³ sau  
fracţiune din aceasta 

Suma, in lei, pentru fiecare grupa 
de 200 cm³ sau fractiune din 

aceasta 

 
1. Motorete, scutere, motociclete şi 

autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1600 cm3, 
inclusiv 

8 8 

 
2. Autoturisme cu capacitatea 

cilindrică între 1601 cm3  
şi 2000 cm3, inclusiv 

18 18 

 

 
3. Autoturisme cu capacitatea 

cilindrică între 2001 cm3  
      şi 2600 cm3, inclusiv 

 

72 72 

 
4. Autoturisme cu capacitatea 

cilindrică între 2601 cm3  
      şi 3000 cm3, inclusiv 

 

144 144 

 

5. Autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de peste  

      3.001 cm3 

 

290 290 

 
6. Autobuze, autocare, microbuze 

 
24 24 

 
7. Alte autovehicule cu tractiune 

mecanica cu masa totală maximă 
autorizată  până la 12 tone inclusiv 
 

30 30 

8. Tractoare înmatriculate 
 18 18 
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II Vehicule inregistrate  2013 2014  
1.Vehicule cu capacitate cilindrica Lei/200cmc Lei/200cmc  
1.1 vehicule inregistrate cu capacitate 
cilindrica < 4.800 cmc 4 4  

1.2 vehicule inregistrate cu capacitate 
cilindrica > 4.800 cmc 6 6  

2. Vehicule fara  capacitate cilindrica 
evidentiata  150 lei/an 150 lei/an  

   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Art. 263, alin.(4) şi (5) : 
    "(4) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 
tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
 
*T* 
*Font 8* 
 ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐ 
 │    │    Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă     │          Impozitul           │ 
 │    │                                                                  │         (în lei/an)          │ 
 │    │                                                                  ├───────────────┬──────────────┤ 
 │    │                                                                  │Ax(e)          │Alte sisteme  │ 
 │    │                                                                  │motor(oare) cu │de suspensie  │ 
 │    │                                                                  │sistem de      │pentru axele  │ 
 │    │                                                                  │suspensie      │motoare       │ 
 │    │                                                                  │pneumatică sau │              │ 
 │    │                                                                  │echivalentele  │              │ 
 │    │                                                                  │recunoscute    │              │ 
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ I  │două axe                                                          │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone            │       0       │      133     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone            │      133      │      367     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone            │      367      │      517     │ 
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 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 4 │Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone            │      517      │    1.169     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 5 │Masa de cel puţin 18 tone                                     │      517      │    1.169     │ 
 ├────┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ II │3 axe                                                             │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone            │      133      │      231     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone            │      231      │      474     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone            │      474      │      615     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 4 │Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone            │      615      │      947     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 5 │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone            │      947      │    1.472     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 6 │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone            │      947      │    1.472     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 7 │Masa de cel puţin 26 tone                                     │      947      │    1.472     │ 
 ├────┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ III│4 axe                                                             │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone            │      615      │      623     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone            │      623      │      973     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone            │      973      │    1.545     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 4 │Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone            │    1.545      │    2.291     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 5 │Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone            │    1.545      │    2.291     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 6 │Masa de cel puţin 32 tone                                     │    1.545      │    2.291     │ 
 └────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┘ 
*ST* 
    (5) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de 
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport 
este egal cu suma corespunzătoare prevă zută în tabelul următor: 
*T* 
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*Font 8* 
 ┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────┐ 
 │    │    Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă     │          Impozitul           │ 
 │    │                                                                  │         (în lei/an)          │ 
 │    │                                                                  ├───────────────┬──────────────┤ 
 │    │                                                                  │Ax(e)          │Alte sisteme  │ 
 │    │                                                                  │motor(oare) cu │de suspensie  │ 
 │    │                                                                  │sistem de      │pentru axele  │ 
 │    │                                                                  │suspensie      │motoare       │ 
 │    │                                                                  │pneumatică sau │              │ 
 │    │                                                                  │echivalentele  │              │ 
 │    │                                                                  │recunoscute    │              │ 
 ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ I  │2+1 axe                                                           │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone            │        0      │        0     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone            │        0      │        0     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone            │        0      │       60     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 4 │Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone            │       60      │      137     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 5 │Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone            │      137      │      320     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 6 │Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone            │      320      │      414     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 7 │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone            │      414      │      747     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 8 │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone            │      747      │    1.310     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 9 │Masa de cel puţin 28 tone                                     │      747      │    1.310     │ 
 ├────┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ II │2+2 axe                                                           │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone            │      128      │      299     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone            │      299      │      491     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone            │      491      │      721     │ 
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 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 4 │Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone            │      721      │      871     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 5 │Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone            │      871      │    1.429     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 6 │Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone            │    1.429      │    1.984     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 7 │Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone            │    1.984      │    3.012     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 8 │Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone            │    1.984      │    3.012     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 9 │Masa de cel puţin 38 tone                                     │    1.984      │    3.012     │ 
 ├────┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ III│2+3 axe                                                           │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone            │    1.579      │    2.197     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone            │    2.197      │    2.986     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 40 tone                                     │    2.197      │    2.986     │ 
 ├────┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ IV │3+2 axe                                                           │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone            │    1.395      │    1.937     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone            │    1.937      │    2.679     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone            │    2.679      │    3.963     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 4 │Masa de cel puţin 44 tone                                     │    2.679      │    3.963     │ 
 ├────┼───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │ V  │3+3 axe                                                           │               │              │ 
 ├────┼───┬──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 1 │Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone            │      794      │      960     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 2 │Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone            │      960      │    1.434     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 3 │Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone            │    1.434      │    2.283     │ 
 ├────┼───┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤ 
 │    │ 4 │Masa de cel puţin 44 tone                                     │    1.434      │    2.283"    │ 
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 └────┴───┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┘ 
*ST* 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


NIVELURILE  
APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2013 
  

NIVELURILE  APLICABILE 
PENTRU ANUL FISCAL 2014 

Art.263 alin.(6)         Remorci, semiremorci sau 
rulote - lei 

 
Masa totală maximă autorizată 

                                    LIMITA  MAXIMA  
                                                  STABILITA 

a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone  52 52 
d. Peste 5 tone 64 64 

 

                             

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A 
AUTORIZAŢIILOR 

 

 
 
 

 NIVELURILE  
APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2013 
 

NIVELURILE  APLICABILE 
PENTRU ANUL FISCAL 2014  

 

     Taxe stabilite de Serviciul  Urbanism                                                                                         
                                                                                                                                                                 

 
LIMITA STABILITA 

 
 

   Art.267alin.(1) 
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism,             

în mediu urban: 
      Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism 

                - lei-         - lei-        - lei- 

a) Până la 150 m², inclusiv 
 

5 5-6 5 

b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 
 

6 6-7 6 

c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 
 

8 7-9 8 

d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 
 

10 9-12 10 

e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 
 

12 12-14 12 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


f) Peste 1.000 m² 
14+ 0,01 lei/m² pentru fiecare 

m2 care depăşeşte 
1.000 m² 

14+ 0,01 lei/m² 
pentru fiecare m2 

care depăşeşte 
1.000 m² 

14 + 0,01 lei/m² 
pentru fiecare m2 

care depăşeşte 
1.000 m² 

NIVELURILE  
APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2013 

NIVELURILE  APLICABILE 
PENTRU ANUL FISCAL 2014 

 

                - lei-         - lei- LIMITA   
MAXIMA  

STABILITA 

 

   Art.267alin.(3) 
    Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din    
valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 
 
  Art.267alin.(5) 
    Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă   
autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 
 

 

     Art.267alin.(6) 
     Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie 
 

Art.267alin (7) 
Taxa pentru eliberarea 

autorizaţiei de construire pentru 
chioşcuri, tonete, cabine, spaţii 

de expunere, situate pe căile şi în 
spaţiile publice, precum şi 

pentru amplasarea corpurilor şi 
a panourilor de afişaj, a 
firmelor şi reclamelor 

 

7 - pentru fiecare m2 de 
suprafaţă ocupată de 
construcţie 

între 0 şi 8, inclusiv, pentru 
fiecare m2 de suprafaţă ocupată de 
construcţie 

7- pentru fiecare m2 de  
suprafaţă ocupată de construcţie 

     Art.267alin.(8) 
     Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% 
din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. 
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       Art.267alin.(9) 
     Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, 
stabilită   pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel 
încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată. 
 
      Art.267alin.(10) 
       Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
 

 

NIVELURILE  
APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2013 

NIVELURILE  APLICABILE 
PENTRU ANUL FISCAL 2014 

 

 

                - lei-         - lei- 
 

LIMITA 
MAXIMA 
STABILITA 

Art.267alin (12) 
Taxa      pentru    avizarea    certificatului   de 

urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, de către primari sau de 
structurile de specialitate din cadrul consiliului 

judeţean 
 

13 între 0 şi 15, 
inclusiv 13 

Art.267alin (13) 
Taxa  pentru  eliberarea certificatului de 

nomenclatură stradală şi adresă 
    

8 între 0 şi 9, 
inclusiv 8 

Art.267alin (4) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau 

excavări 

7 - pentru fiecare m2 
afectat 

între 0 şi 8, 
inclusiv, pentru  

fiecare m2 afectat 

7 

Art.267alin (11) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind 
lucrările de racorduri şi branşamente la reţele 

publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie 
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu 

 

11 - pentru fiecare racord 
între 0 şi 13, 

inclusiv, pentru 
 fiecare racord 

11 
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Art.268 alin (1) 
Taxa pentru   eliberarea   unei autorizaţii  pentru 
desfăşurarea unei activitati economice în mediul 

rural 
- viza anuala 

 
13 
 
 

 
între 0 şi 15, 

inclusiv 
 
 
 
 
 

13  
                    

NIVELURILE  
APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2013 

NIVELURILE  APLICABILE 
PENTRU ANUL FISCAL 2014 

         - lei-  
- lei- 

 
 

 
LIMITA MAXIMA 

STABILITA 
 

Art 268, Alin (2) 
 

   Taxa  pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de     
funcţionare 

 

17 între 0 şi 20 , 
inclusiv 17 

 

  

Art.268 alin (3) 
 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, 

deţinute de consiliile locale 
 

28- pentru fiecare m2 sau 
fracţiune de m2 

între 0 şi 32, 
inclusiv, pentru 
fiecare m2 sau 
fracţiune de m2 

28  

 

Art.268 alin (4) 
 

   Taxa pentru eliberarea certificatului de    
producător 

 

40 între 0 şi 80 , 
inclusiv 40  
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Art.268, Alin (5) 
 

    Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a 
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publică  
 

200 

 
 

între 0 şi 4195 
inclusiv 

 
 
 

200 

 
 
 
 
 

 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
 
 

Art.271 alin.(2) 
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 

 

 
NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2013 
 

 
NIVELURILE APLICABILE 

PENTRU ANUL FISCAL 2014 

 

 - lei/m2 sau fracţiune  
de m2 - 

- lei/m2 sau fracţiune 
de m2 - 

LIMITA 
MAXIMA 

STABILITA 

 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 
derulează o activitate economică 28 între 0 şi 32, inclusiv 

 28  

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de 
afişaj pentru reclamă şi publicitate 20 

 
 

între 0 şi 23,  
inclusiv 

 
 
 

20 
 
 

 

 

        CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE  
Art.275 Alin (2) 

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă: 
 
 

 
NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2013 

 
NIVELURILE  APLICABILE 
PENTRU ANUL FISCAL 2014  
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- lei/m2/zi- - lei/m2/zi- 

LIMITA  
MAXIMA 

STABILITA 
 

 
a) în cazul videotecilor 

 
1 între 0 şi 2, inclusiv 1 

  

 
b) în cazul discotecilor 

 

2 
 

între 0 şi 3, inclusiv 
 
 

2 
  

 

      CAPITOLUL  X – ALTE TAXE LOCALE 
 

 
NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2013 
 

 
NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2014 
 
       Art.283 alin.(1) 

 
Taxa   pentru utilizarea temporară a locurilor publice  

 
 
 
 
- taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice, pentru 
      desfacerea de produse ce fac obiectul comertului si prestari   
      servicii  
 

 
14 

 
14 
 
 

 
      Art.283 alin (2) – 
                                          Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor  destinate obţinerii de venituri 
                                                                    care folosesc infrastructura publică  locală, 

 
Taxe stabilite de Compartimentul  impozite si taxe locale   
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      Art.283 alin (2) – 
-    taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor 
 destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică 
 locală, 
 

 
 

14 

 
 

14  

 
CAPITOLUL  XIII – SANCŢIUNI 

 

 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 
 
  

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2013 

 
 

 
NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2014 
 

Art.294 alin.(3) 

 
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 70 de 
lei  la 279 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 279 de lei la 696 de 
lei. 
 

 
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 70 de lei   
la 279 de lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 279 de lei la 696 de lei. 
 

Art.294 alin.(4) 
 

 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de 
lei la 1578 de lei. 
 

 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 de lei la 1578 de lei. 
 

 
 
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

Art.294 alin.(6) 
 

 
 NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2013 
 

 
NIVELURILE  APLICABILE 

IN ANUL FISCAL 2014 
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Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se 
sancţionează  
cu amendă de la 280 de lei la 1116 de lei, iar cele  
de la lit.b)-d) cu amendă de la 1116 de lei la 2784 de 
lei. 
 
 

 
Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează  
cu amendă de la 280 de lei la 1116 de lei, iar cele  
de la lit.b)-d) cu amendă de la 1116 de lei la 2784 de lei. 
 

 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea,  
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a  
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole  
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă  
de la 1.300 de lei la 6312 de lei. 
 

 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,  
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a  
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole  
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă  
de la 1.300 de lei la 6312 de lei. 
 

II . LEGEA  NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru  - lei 
ANEXA   -   LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

 
Extras din norma juridică 

 

Nr. 
crt. 

CAPITOLUL I     Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei si Libertatilor Cetatenesti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 

1 
 
 
 

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea  
atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o 
situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare  

 
 
2 
 

2 Eliberarea certificatului de producător  Punct abrogat prin art.80 lit.j) din Ordonanţa Guvernului nr.36/2002 privind impozitele şi taxele locale 
  

Extras din norma juridică 
 

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: x 
- pentru animale sub 2 ani 2 

3 
 

- pentru animale peste 2 ani 2 
Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:                                                        x 
- pentru animale sub 2 ani 2 

4 

- pentru animale peste 2 ani 5 
5 Eliberarea certificatelor de inregistrare  fiscală- Punct abrogat prin art.1 pct 144 din Legea nr.174/2004 pentru aprobarea OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscala 
6 Eliberarea, la cerere. a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie 2 
7 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 
8 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 15 
9 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 

10 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 2 
11 Reconstituirea  şi  întocmirea  ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 
12 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 2 
x CAPITOLUL IV Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe 
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Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: 
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg, inclusiv 60 
b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg, inclusiv, şi 3.500 kg, inclusiv- abrogat prin OUG 70/2009 

1 

 c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 145 
2 Taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 9 
3 Taxa de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi   remorcilor 414 

 
 Capitolul IV¹Taxa pentru furnizare de date   
 Inregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date din Registrul National de evidenta a persoanelor  5 
  CAPITOLUL V Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991 2) 

 Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991,republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare,cu exceptia celor pt terenuri agricole si forestiere  

15 
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ROMANIA         ANEXA NR.2 LA PROIECT DE HOTARARE  
JUDETUL VRANCEA 
   COMUNA  POPESTI               
 
 
 
  

TAXE SPECIALE STABILITE PENTRU  ANUL FISCAL 2014 
Nr. Crt. Denumirea taxei speciale Nivelul stabilit 

al taxei speciale  în anul 2013   lei  
 

Nivelulstabilit al  taxei speciale în 
anul 2014 lei  

Denumirea compartimentului de 
specialitate care presteaza serviciul 

taxabil 
1 Taxa speciala functionare serviciu 

voluntar situatii de urgenta  
2 lei/an/familie 

cu exceptia familiilor membrilor 
echipelor de interventie 

2 lei/an/familie 
cu exceptia familiilor membrilor 

echipelor de interventie 

Serviciul voluntar situatii de urgenta  

2. Taxă adeverinţă  rol agricol  3  3  Compartiment agricol   
3. Taxă eliberare certificat fiscal   6  6  Compartiment impozite si taxe locale  
4. Taxă xerox 0,30 lei  / pagină A4 

0,50/ pagina A3 
0,30 lei  / pagină A4 

0,50/ pagina A3 
Compartiment impozite si taxe locale 

5. Transmitere fax 2 lei pagina A4 intrajudetean 
3 lei pagina A4 extrajudetean 

2 lei pagina A4 intrajudetean 
3 lei pagina A4 extrajudetean 
5 lei pagina A4 international  

Compartiment impozite si taxe locale 

6. Taxă identificare în arhivă a 
documentelor , copiere şi legalizare 

conform legii nr. 544/2001  

3 lei / pagină A4 3 lei / pagină A4 Compartiment impozite si taxe locale 

 

7. Taxa inchiriere Camin Cultural ,   
  sala de sedinta  

1000 lei pentru nunti ,  
800 cumetrii, logodne, petreceri  

50 lei intruniri politice    

1000 lei pentru nunti ,  
800 cumetrii, logodne, petreceri  

50 lei    intruniri politice , alte 
evenimente  

Compartiment impozite si taxe locale 

 
8. 

 
Taxa solutionare cereri de divort 

 
500 

 
500 

 
 COMPARTIMENT   STARE CIVILA  

9. Taxa  oficiere casatorii în weekend  - 100 Compartiment Starea civila  

10. Taxa de salubrizare    5 lei / luna pentru o gospodarie 
alcatuita din mai multe  persoane  
3 lei/luna pentru o gospodarie cu o 
persoana  

8 lei / luna pentru o gospodarie 
alcatuita din mai multe  persoane  
4 lei/luna pentru o gospodarie cu o 
singura persoana  

Serviciul local salubritate  
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ROMANIA          Anexa nr. 3 la  
JUDETUL VRANCEA      Hotararea Consiliului Local nr. 
COMUNA POPESTI  
CONSILIUL LOCAL  
 
 
 

REGULAMENT 
 Privind adoptarea  de  taxe speciale pentru functionarea unor servicii publice 
locale create în interesul persoanelor fizice si juridice  

 
Art.1 Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar  privind etapele si modalitatile 
ce trebuie îndeplinite în procedura de adoptare si aplicare a taxelor speciale . 
Art.2 Taxele speciale instituite în baza art.282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
fiscal si art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale sunt : 

a) taxe speciale de urgenta pentru persoane  fizice si juridice : 
- adeverinte de rol agricol ; 
- certificate fiscale pentru persoane fizice si juridice; 

b) taxe speciale pentru : 
                  - Taxă identificare în arhivă a documentelor , copiere şi legalizare conform legii 
nr. 544/2001; 
 - taxa xerox 
 -taxa transmitere fax  
      c) taxa speciala pentru :  
 - taxa oficiere în weekend a casatoriilor  
 -taxa divort   

d) taxa  speciala  pentru : 
        -taxa pentru inchiriere Camin Cultural ,   sala de sedinta 

e) taxa  speciala  pentru : 
- Taxa de  functionare serviciu voluntar situatii de urgenta ; 

Art.3 – Taxele speciale mai sus mentionate constituie venituri cu destinatie speciala ale 
bugetului local , care se încaseaza într-un cont distinct , fiind utilizate exclusiv  pentru  
finantarea cheltuielilor de întretinere si functionare a serviciilor publice locale pentru 
care s-au instituit taxele speciale respective . 
Art.4   Taxele speciale se încaseaza  numai de la  persoanele  fizice si juridice care se 
folosesc , beneficiaza de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale 
respective . 
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ROMANIA                                                    
  COMUNA POPESTI  
CONSILIUL LOCAL  
 

 
Anexa la  Proiect de hotarare privind stabilirea si  

aprobarea impozitelor si taxelor locale si alte taxe asimilite acestora precum si amenzile aplicabile in 
anul fiscal 2014  

 
 
  

 
REGULAMENT 

 
privind încasarea taxei speciale de salubritate  

 
  Art. 1.  Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare si prevederile Legii nr. 571/2003  privind Codul Fiscal, art.282 
alin.1, cu modificarile si completarile ulterioare, „pentru functionarea unor servicii publice locale create 
în interesul persoanelor fizice, consiliile locale pot adopta taxe speciale”.  
 

În baza prevederilor Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr.  101/2006,cu modificarile 
si completarile ulterioare, pentru asigurarea finantarii  serviciului, utilizatorii achita contravaloarea 
serviciului de salubrizare prin tarife, în cazul în care prestarea serviciului de salubrizare se face pe baza 
unui contract sau prin taxe speciale, daca se presteaza fara contract încheiat.  
 

Art. 2 Taxa speciala de salubritate  se încaseaza  de la  gospodariile de pe raza comunei Popesti  
care produc deseuri menajere  , diferentiat în functie de numarul de persoane  care compun gospodaria 
respectiva  .   
 
  Art. 3 În vederea calcularii taxei de salubritate  , capul gospodariei  are obligatia depunerii 
declaratiei care  va cuprinde numarul persoanelor care locuiesc la acea adresa (membri de familie, rude, 
flotanti , etc.). Acesta are obligatia depunerii declaratiei în vederea stabilirii taxei de salubritate  pentru 
toate proprietatile detinute . Declaratia poate fi depusa si de un alt membru major al gospodariei .  

 
Art. 4.  Stabilirea cuantumului taxei de salubrizare se face  pe baza declaratiei . Termenul de 

depunere al declaratiei este de 31 ianuarie 2014. Declaratia se depune la Compartimentul contabilitate , 
impozite si taxe si va cuprinde datele de identificare ale capului gospodariei , precum si ale persoanelor 
care locuiesc la adresa acestuia ; declararea necorespunzatoare a numarului de personae , se va 
sanctiona conform legislatiei în vigoare .  

  
 

Art.5  Declaratiile privind taxa de salubrizare  pot fi modificate în timpul anului prin depunerea 
unei declaratii rectificative privind taxa  de salubrizare .  
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  Termenul de depunere al declaratiei rectificative este de 30 zile de la data aparitia  oricaror 
modificarii în situatia initiala .  Verificarea celor declarate se face de catre viceprimarul comunei cu 
sprijinul compartimentului contabilitate , impozite si taxe.    

Declaratiile de impunere si declaratiile rectificative privind taxa speciala de salubrizare se 
depun la sediul Primariei comunei Popesti  – Compartimentul contabilitate , Impozite si Taxe.  

Art. 6.  În cazul nedepunerii declaratiei privind taxa de salubrizare  de catre persoanele fizice, 
obligatia de plata privind taxa speciala de salubrizare se va stabili din oficiu, de catre Compartimentul 
contabilitate , Impozite si Taxe  pe baza informatiilor din orice sursa.  

    
Art. 7.  Taxa speciala de  salubrizare  se datoreaza anual, cu termen de plata lunar, trimestrial, 

semestrial și anual. 
 
Ca exceptie, de la aceasta regula, sunt persoanele fizice care au dobandit cladiri, dupa expirarea 

termenului de declarare, acestea datoreaza taxa speciala de salubrizare  începând cu data de întai a lunii 
urmatoare dobândirii cladirii, pâna la finele anului.  
 

 Neplata taxei până la finele anului fiscal, atrage dupa sine   aplicarea masurilor de urmarire si 
executare silita prevazute de O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare.  
  
Art. 8  Sumele provenite din taxa speciala se vor încasa la casieriile Compartimentului contabilitate , 
Impozite si Taxe  si se vor utiliza exclusiv pentru plata prestării serviciului  de salubrizare .  
  
Art.10  Sunt scutiti  de la plata taxei  de salubrizare : 
  
a) cetatenii care probeaza cu documente justificative din care rezulta ca au lipsit din localitate    
consecutiv  , cel putin o luna de zile calendaristica ,  li se va recalcula taxa datorata dupa verificarea 
efectuata de catre viceprimarul comunei  cu sprijinul compartimentului contabilitate, impozite si taxe  .  
Scutirea se va aplica incepand cu data de 1 a lunii urmatoarei celei in care s-a depus cererea de scutire 
si  opereaza doar pentru anul fiscal respectiv .     
b)  cetatenii care locuiesc în zone greu accesibile   , iar masina de gunoi nu ajunge în dreptul locuintelor 
acestor persoane  ; 
c) cetatenii care au în incinta locuintei diferite societati comerciale (ex. Magazine ) si au încheiat 
contract de salubritate  cu  operatorul de salubritate   
( se va face dovada  cu contractul de salubritate sau evidenta pusa la dispozitie de operatorul de 
salubritate )  

c) cetatenii pentru care în urma verificarilor efectuate de viceprimarul comunei cu sprijinul 
compartimentului contabilitate , impozite si taxe  se atesta , se dovedeste  ca nu beneficiaza de 
serviciul de salubritate pentru cea de-a doua locuinta  de pe raza comunei ( sau a treia ,  etc 
dupa caz) aflata  in proprietate .   

d) nu se plateste taxa de salubritate pentru acele case care sunt abandonate , deteriorate dar aflate 
in evidenta pentru care proprietarul nu a solicitat autorizatie de demolare . În acest sens se va 
face o lista cu acele case  de catre viceprimar cu sprijinul compartimentului contabilitate , 
impozite si taxe .  

Art.11. Prezentul Regulament se aplica incepand cu data de 01.01.2014 .  
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