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                                                                  ANEXA NR.1  
                                                               LA HCL NR. 47 DIN 29.10.2015  

 

 
       I. Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri 
 VALOAREA IMPOZABILĂ 

lei/mp 
Tipul clădirii Cu instalaţii de 

apă 
canalizare, 
electrice 
  şi încălzire 
(condiţii 
cumulative)       

Fără instalaţii de 
apă, 
 canalizare, 
electrice 
  sau încălzire      

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereŃi   
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte      
materiale rezultate în urma unui tratament termic   
şi/sau chimic                                       

1000 600 

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

300 200 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu 
pereŃi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui tratament  termic 
şi/sau chimic                                

200 175 

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

125 75 

E. În cazul contribuabilului care deŃine la aceeaşi 
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la 
mansardă, utilizate ca locuinŃă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D    
 

75% din suma 
care s-ar 
aplica 
clădirii      

75% din suma care 
s-ar 
aplica clădirii    

F. În cazul contribuabilului care deŃine la aceeaşi 
adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau 
la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de 
locuinŃă, în oricare dintre tipurile de      
clădiri prevăzute la lit. A-D                       
 

50% din suma 
care s-ar 
aplica 
clădirii      

50% din suma care 
s-ar aplica 
clădirii     

 
  
               Pentru determinarea valorilor impozabile se va ține cont de rangul localității stabilit prin 
încadrarea în zona A şi zona I pentru terenurile din intravilanul şi extravilanul comunei Pîrteştii de 
Jos, judeţul Suceava. 
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        II. Impozitul pe teren şi taxa pe teren 
(ART. 463) 
1. Teren amplasat în intravilan- terenuri cu construcţii 
┌───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Zona în  │   Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităŃi    │ 
│  cadrul   │                           - lei/ha -                        │ 
│localităŃii├──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┤ 
│           │     0    │     I    │    II    │    III   │   IV   │    V   │ 
├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤ 
│     A     │     x          x    │    x     │     x    │   890  │  710   │ 
├───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤  
 
 
2. Teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea 
de terenuri cu construcţii 
┌────┬────────────────────────────────────────────────────┬──── 
│Nr. │                        Zona                        │  A │   
│crt.│                Categoria de folosinŃă              │    │    
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼──── 
│ 1  │Teren arabil                                        │ 28 │  
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼ 
│ 2  │Păşune                                              │ 21 │  
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼ 
│ 3  │FâneaŃă                                             │ 21 │  
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼ 
│ 4  │Vie                                                 │ 46 │  
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼ 
│ 5  │Livadă                                              │ 53 │  
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼─ 
│ 6  │Pădure sau alt teren cu vegetaŃie forestieră        │ 28 │  
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼ 
│ 7  │Teren cu ape                                        │ 15 │  
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼ 
│ 8  │Drumuri şi căi ferate                               │  0 │  
├────┼────────────────────────────────────────────────────┼────┼ 
│ 9  │Teren neproductiv                                   │  0  
└────┴────────────────────────────────────────────────────┴────┴   
 
Suma stabilită conform tabelului se înmulŃeşte cu coeficientul de corecŃie 
corespunzător prevăzut în următorul tabel: 
 
Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 
IV - pentru com Pîrteștii de Jos                                  1,10 
V  - pentru satele Varvata, Deleni,   
    Vîrfu Dealului 

1,00 

  
 
3.Teren amplasat în extravilan 
 
┌────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐ 
│Nr. │                 Categoria de folosinŃă                    │ Impozit│ 
│crt.│                                                           │  (lei) │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│1   │Teren cu construcŃii                                       │  30    │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│2   │Teren arabil                                               │     50 │ 
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├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│3   │Păşune                                                     │     28 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│4   │FâneaŃă                                                    │     28 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│5   │Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1       │     55 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│5.1 │Vie până la intrarea pe rod                                │    0   │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│6   │Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1    │     55 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│6.1 │Livadă până la intrarea pe rod                             │    0   │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│7   │Pădure sau alt teren cu vegetaŃie forestieră, cu excepŃia  │        │ 
│    │celui prevăzut la nr. crt. 7.                              │  18    │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│7.1 │Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de  │        │ 
│    │protecŃie                                                  │    0   │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│8   │Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole       │   5    │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│8.1 │Teren cu amenajări piscicole                               │     30 │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│9   │Drumuri şi căi ferate                                      │    0   │ 
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ 
│10  │Teren neproductiv                                          │    0   │ 
 
 

          III. Impozitul pe mijloacele de transport 
    (ART. 468)  
 
 
Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport cu tracŃiune mecanică       Lei/200 cmc                                                       
sau fracŃiune                                                          
din aceasta   

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau 
fracŃiune din aceasta)       

 

 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi 
autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1.600 cmc, inclusiv     

8 

 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu 
capacitatea cilindrică de peste 1.600 cmc                           

9 

 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
1.601 cmc şi  2.000 cmc inclusiv                                       

18 

 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
2.001 cmc şi  2.600 cmc inclusiv                                       

72 

 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
2.601 cmc şi  3.000 cmc inclusiv                                       

144 

 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
peste 3.001 cmc 

290 

 Autobuze, autocare, microbuze                          24       
 Alte vehicule cu tracŃiune mecanică cu masa 

totală maximă autorizată de până la 12 tone, 
inclusiv                   

30 

 Tractoare înmatriculate                                  18 
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II. Vehicule înregistrate                               
1 Vehicule cu capacitate cilindrică                        lei/200 cmc 
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate 

cilindrică < 4.800 cmc                                              
4      

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate 
cilindrică > 4.800 cmc                                              

6      

2 Vehicule fără capacitate cilindrică 
evidenŃiată           

100 lei/an 

   
   
 
  
 
 
 
 
    Autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 
 
 ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 
 │     Numărul de axe şi greutatea brută încărcată    │        Impozitul      │ 
 │                  maximă admisă                     │       (în lei/an)     │ 
 │                                                    ├─────────────┬─────────┤ 
 │                                                    │    Ax(e)    │  Alte   │ 
 │                                                    │ motor(oare) │sisteme  │ 
 │                                                    │ cu sistem   │  de     │ 
 │                                                    │de suspensie │suspensie│ 
 │                                                    │ pneumatică  │ pentru  │ 
 │                                                    │    sau      │ axele   │ 
 │                                                    │echivalentele│ motoare │ 
 │                                                    │ recunoscute │         │ 
 ├───┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │  I│două axe                                                                │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puŃin 12 tone, dar mai mică de   │      0      │    133  │ 
 │   │  │13 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puŃin 13 tone, dar mai mică de   │    133      │    367  │ 
 │   │  │14 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puŃin 14 tone, dar mai mică de   │    367      │    517  │ 
 │   │  │15 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 4│Masa de cel puŃin 15 tone, dar mai mică de   │    517      │  1.169  │ 
 │   │  │18 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 5│Masa de cel puŃin 18 tone                    │    517      │  1.169  │ 
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │ II│3 axe                                                                   │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puŃin 15 tone, dar mai mică de   │    133      │    231  │ 
 │   │  │17 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puŃin 17 tone, dar mai mică de   │    231      │    474  │ 
 │   │  │19 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puŃin 19 tone, dar mai mică de   │    474      │    615  │ 
 │   │  │21 tone                                      │             │         │ 
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 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 4│Masa de cel puŃin 21 tone, dar mai mică de   │    615      │    947  │ 
 │   │  │23 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 5│Masa de cel puŃin 23 tone, dar mai mică de   │    947      │  1.472  │ 
 │   │  │25 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 6│Masa de cel puŃin 25 tone, dar mai mică de   │    947      │  1.472  │ 
 │   │  │26 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 7│Masa de cel puŃin 26 tone                    │    947      │  1.472  │ 
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │III│4 axe                                                                   │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puŃin 23 tone, dar mai mică de   │    615      │    623  │ 
 │   │  │25 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puŃin 25 tone, dar mai mică de   │    623      │    973  │ 
 │   │  │27 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puŃin 27 tone, dar mai mică de   │    973      │  1.545  │ 
 │   │  │29 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 4│Masa de cel puŃin 29 tone, dar mai mică de   │  1.545      │  2.291  │ 
 │   │  │31 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 5│Masa de cel puŃin 31 tone, dar mai mică de   │  1.545      │  2.291  │ 
 │   │  │32 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 6│Masa de cel puŃin 32 tone                    │  1.545      │  2.291  │ 
 └───┴──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘ 
       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 
 
 ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 
 │     Numărul de axe şi greutatea brută încărcată    │        Impozitul      │ 
 │                  maximă admisă                     │       (în lei/an)     │ 
 │                                                    ├─────────────┬─────────┤ 
 │                                                    │   Ax(e)     │ Alte    │ 
 │                                                    │ motor(oare) │sisteme  │ 
 │                                                    │ cu sistem   │  de     │ 
 │                                                    │de suspensie │suspensie│ 
 │                                                    │ pneumatică  │ pentru  │ 
 │                                                    │    sau      │ axele   │ 
 │                                                    │echivalentele│motoare  │ 
 │                                                    │ recunoscute │         │ 
 ├───┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │  I│2 + 1 axe                                                               │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puŃin 12 tone, dar mai mică de   │       0     │      0  │ 
 │   │  │14 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puŃin 14 tone, dar mai mică de   │       0     │      0  │ 
 │   │  │16 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puŃin 16 tone, dar mai mică de   │       0     │     60  │ 
 │   │  │18 tone                                      │             │         │ 
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 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 4│Masa de cel puŃin 18 tone, dar mai mică de   │      60     │    137  │ 
 │   │  │20 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 5│Masa de cel puŃin 20 tone, dar mai mică de   │     137     │    320  │ 
 │   │  │22 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 6│Masa de cel puŃin 22 tone, dar mai mică de   │     320     │    414  │ 
 │   │  │23 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 7│Masa de cel puŃin 23 tone, dar mai mică de   │     414     │    747  │ 
 │   │  │25 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 8│Masa de cel puŃin 25 tone, dar mai mică de   │     747     │  1.310  │ 
 │   │  │28 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 9│Masa de cel puŃin 28 tone                    │     747     │  1.310  │ 
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │ II│2+2 axe                                                                 │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puŃin 23 tone, dar mai mică de   │     128     │    299  │ 
 │   │  │25 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puŃin 25 tone, dar mai mică de   │     299     │    491  │ 
 │   │  │26 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puŃin 26 tone, dar mai mică de   │     491     │    721  │ 
 │   │  │28 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 4│Masa de cel puŃin 28 tone, dar mai mică de   │     721     │    871  │ 
 │   │  │29 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 5│Masa de cel puŃin 29 tone, dar mai mică de   │     871     │  1.429  │ 
 │   │  │31 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 6│Masa de cel puŃin 31 tone, dar mai mică de   │   1.429     │  1.984  │ 
 │   │  │33 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 7│Masa de cel puŃin 33 tone, dar mai mică de   │   1.984     │  3.012  │ 
 │   │  │36 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 8│Masa de cel puŃin 36 tone, dar mai mică de   │   1.984     │  3.012  │ 
 │   │  │38 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 9│Masa de cel puŃin 38 tone                    │   1.984     │  3.012  │ 
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │III│2+3 axe                                                                 │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puŃin 36 tone, dar mai mică de   │   1.579     │  2.197  │ 
 │   │  │38 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puŃin 38 tone, dar mai mică de   │   2.197     │  2.986  │ 
 │   │  │40 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puŃin 40 tone                    │   2.197     │  2.986  │ 
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │ IV│3+2 axe                                                                 │ 
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 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puŃin 36 tone, dar mai mică de   │   1.395     │  1.937  │ 
 │   │  │38 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puŃin 38 tone, dar mai mică de   │   1.937     │  2.679  │ 
 │   │  │40 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puŃin 40 tone, dar mai mică de   │   2.679     │  3.963  │ 
 │   │  │44 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 4│Masa de cel puŃin 44 tone                    │   2.679     │  3.963  │ 
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
 │ V │3+3 axe                                                                 │ 
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 
 │   │ 1│Masa de cel puŃin 36 tone, dar mai mică de   │     794     │    960  │ 
 │   │  │38 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 2│Masa de cel puŃin 38 tone, dar mai mică de   │     960     │  1.434  │ 
 │   │  │40 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 3│Masa de cel puŃin 40 tone, dar mai mică de   │   1.434     │  2.283  │ 
 │   │  │44 tone                                      │             │         │ 
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
 │   │ 4│Masa de cel puŃin 44 tone                    │   1.434     │  2.283  │ 
 └───┴──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘ 
 
      Remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule 
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ 
 │                  Masa totală maximă autorizată              │    Impozit   │ 
 │                                                             │    - lei -   │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │a. Până la 1 tonă, inclusiv                                  │       9      │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone                   │      34      │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone                   │      52      │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │d. Peste 5 tone                                              │      64      │ 
 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ 
 

Mijloacelor de transport pe apă 
 
 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ 
 │                  Mijlocul de transport pe apă               │    Impozit   │ 
 │                                                             │    - lei -   │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz   │       21     │ 
 │personal                                                     │              │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri                │       56     │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │3. Bărci cu motor                                            │      210     │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │4. Nave de sport şi agrement                                 │              │ 
 │                                                             │          950 │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │5. Scutere de apă                                            │      210     │ 
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 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │6. Remorchere şi împingătoare:                               │        X     │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │a) până la 500 CP, inclusiv                                  │      559     │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv                 │      909     │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv                │     1398     │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │d) peste 4000 CP                                             │     2237     │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracŃiune din acesta│      182     │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:                       │        X     │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv│      182     │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până │      280     │ 
 │la 3000 de tone, inclusiv                                    │              │ 
 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 
 │c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone         │      490     │ 
 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ 
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                                                                 ANEXA NR.2  
LA HCL NR. 47 DIN 29.10.2015  

 
Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor   

 
1. Suprafaţa pentru care se obţine certificatul                                                                                   
de urbanism                              

Lei 
Calculat cu aplicarea reducerii  de 50% pentru zonă 

rurală cf. art. 474 alin. (2) 
a) până la 150 m˛, inclusiv                           3 
b) între 151 şi 250 m˛, inclusiv                    3 
c) între 251 şi 500 m˛, inclusiv                    4 
d) între 501 şi 750 m˛, inclusiv              6 
e) între 751 şi 1.000 m˛, inclusiv                  7 
f) peste 1.000 m˛                                7 + 0,01 lei/m˛ pentru fiecare m˛care  depăşeşte 1.000 

m˛ 
  
2.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 județean  

 
15 lei 

3.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau 
excavări necesare lucrărilor de cercetare şi 
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor 
geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, 
sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de 
către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare 
şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri 
pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa 
solului de foraje şi excavări 

 
8 lei 

4.Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, 
containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri 
şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi 
în spaţiile publice    
 

5 lei  
 pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de 

construcţie. 

5.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  

13 lei pentru fiecare racord 

6.Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, 
respectiv pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol  

Atestat de producător- 10 lei  
Carnetul de comercializare- 20  lei 

7.Persoanele a căror activitate se încadrează în 
grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte 
activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi 
recreative şi distractive potrivit Clasificării 
activităţilor din economia naţională - CAEN, 
actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului 
Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind 
actualizarea Clasificării activităţilor din economia 
naţională - CAEN, datorează bugetului local al 
comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a 

a) 100 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m², 
inclusiv; 
b)  4.000  lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m². 
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cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară 
activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a 
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă 
activităţilor respective, în sumă de: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  ANEXA NR.3  
LA HCL NR. 47 DIN 29.10.2015  

 
 
 
 
 
 
 
                              TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE  
 
                                                            CAPITOLUL VI Art.478   din Legea nr. 227/2015 
 
 

Art.478 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publicitate: 
 - lei/m2 sau fracţiune de m2 - 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 
derulează o activitate economică 

32 

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

23  
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                                                                ANEXA NR.4  

LA HCL NR. 47 DIN 29.10.2015  
                                                                 
 
                                                            Alte taxe locale 
                                                           CAPITOLUL  IX Art. 486   din Legea nr.227/2015  
 
Nr. 
crt. 

ART. 486 Alte taxe locale Valoare taxe- lei Unitate de măsură 

1. Art. 486 alin. (1) din Legea nr.227/2015  
taxe pentru utilizarea temporară a locurilor 
publice 

10 pe zi 
 

2. Art. 486 alin. (2) din Legea nr.227/2015  
Taxa  anuala de salubrizare persoane fizice – 
familii ce detin constructii 
 

55  

3. Taxa  anuala de  salubrizare persoane  
juridice 

300  

4. Taxa  serviciu situatii de urgenta 7  
5. Taxa xerox și imprimare  A4 0,50 / BUC 
6. Taxa xerox și imprimare  A3 1 / BUC 
7.  Impozit remorci mici până la o tonă 10 / VEHICUL 
8.  Impozit remorci mici până la 3 tone 40 / VEHICUL 
9. Impozit remorci mici până la 5 tone 45 / VEHICUL 
10. Art. 486 alin. (4) din Legea nr.227/2015  

 Taxa pentru îndeplinirea procedurii de 
divorţ pe cale administrativă 

500  

11. Art. 486 alin. (5) din Legea nr.227/2015  
Taxa pentru eliberarea de copii 
heliografice de pe planuri cadastrale sau 
de pe alte asemenea planuri 

32  

12. Taxa pentru oficierea casatoriei  in zilele 
nelucratoare 

100  

13. Taxa pentru oficierea casatoriei  in afara 
sediului 
 Serviciului de Stare Civila 

100  

14. Inregistrare mopede si  tractoare 
eliberare certificate de inmatriculare si 
numere locale 

40  

15. Eliberare numere pentru locuințe 10 / NUMAR 
16. Taxa remăsurare teren 50 / caz 
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STABILIREA NIVELULUI TAXELOR IN CADRUL SERVICIILOR OFERITE CETĂȚENILOR 
PENTRU ANUL 2016 

Nr. 
crt 

CAMINE CULTURALE TAXA STABILITA PENTRU 
ANUL 2016- lei 

1 Inchiriere camin pentru nunta  
 - camin cultural Pirtestii de Jos                              300 
 - camin cultural Deleni 

 
250 

2 Inchiriere camin pentru organizare bal  
     - camin cultural Pirtestii de Jos                             150 
 -camin cultural Deleni 100 
3 Inchiriere camin pentru cumatrie                            100 
4 Inchiriere  tacimuri                                                 0,1 
5 Inchiriere mese si scaune                                        1 
6 Inchiriere camin pentru discoteca                           50 
7 . Inchiriere camin pentru manifestari organizate  

    de  alte organizatii (sportiva,pompieri etc.)             
50 

8 Inchiriere camin pentru praznice                             25 
9 Taxa garantie inchiriere sala                                    100 
  

 
    PRETUL DE DISTRIBUIRE APA POTABILA 

 

 

1 Persoane fizice si juridice de pe raza comunei Pirtestii de Jos                                                     4 
2 Comuna Botoșana- prin primărie                                  2,36 
   

 NIVELUL TARIFELOR LUNARE PE MP LA CHIRIILE 
PENTRU SPATIILE CU ALTA DESTINATIE DECÂT 
LOCUINTE PENTRU ANUL 2016 

 

 

1 Spatiu fosta farmacie                           3 lei /mp/luna 
2 Spatiu posta 0,50 lei/mp/lună 
3 Magazii 2 lei /mp/luna 
4 Dispensar uman                                  1 leu/mp/luna 
5 CEC 7.91 LEI/MP/LUNA 
 Nivelul taxelor de inchiriere pentru terenurile proprietatea 

primariei 
 

 

1 Arabil,pasuni,finete ( fara pasuni permanente) 3 lei/ar/an 
2 Terenuri din categoria curti cladiri                  100 lei/ar/an 
3 Pasune teren ocupat din izlazul comunal 3 lei/ar/an 
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                                                                  ANEXA NR.5  
LA HCL NR. 47 DIN 29.10.2015  

 
 

SANCŢIUNI 
 

CAPITOLUL VI 
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 alin. (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează 
cu amendă de  70 lei , iar cele de la alin.2 lit. b)-d) cu 
amendă de   279 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  325 de lei .  
 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR 
ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE  
 

 

Art.494 alin. (4)  
 

În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime 
ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează 
cu 300%, respectiv:  
- contraventia prevazută la alin. (2) lit. a) se 
sanctionează cu amendă de  280 de lei , iar cele de la lit. 
b)- d) cu amenda de  1116 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  1300 de lei.  
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 ANEXA NR.6 

LA HCL NR. 47 DIN 29.10.2015  
LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

 
 
II. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare ANEXA –  
CAPITOLUL I (Extras din norma juridică)  
 
Nr. 
crt. 

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

lei 

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 certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de 
animal:  

 

 - pentru animale sub 2 ani  2 
 - pentru animale peste 2 ani  2 
3 3 Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra 

animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: 
 

 - pentru animale sub 2 ani  2 
 - pentru animale peste 2 ani  5 
4 Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor 

certificate medicale folosite în justiţie 
2 

5 Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar 2 
6 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui 

şi sexului 
15 

7 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 
8 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor 

de stare civilă întocmite de autorităţile străine 
2 

9 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare 
civilă 

2 

10 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, 
sustrase, distruse sau deteriorate  

2 

 
 

CAPITOLUL II  
 

 

 Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate 
şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea 
permiselor de vânătoare şi de pescuit  

x 

1 Acte de identitate:  
 a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetăţenii 

români, eliberarea sau prelungirea valabilităţii actelor de identitate 
pentru cetăţenii străini şi pentru persoanele fără cetăţenie, precum şi 
înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a 
reşedinţei cetăţenilor români  

5 

 b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale 
persoanelor fără cetăţenie  

6 
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2 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare  3 
3 Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit  2 
 CAPITOLUL III  
  

 
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în 
vederea obţinerii permiselor de conducere  

 

1 Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de 
conducători de autovehicule: 

 

 a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din 
categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E  

6 
 

 b) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din 
categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, 
D1+E, Tb şi TV  

28 
 

2 Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul 
de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum 
şi a persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru 
obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi 
pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de 
autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E  

84 

 CAPITOLUL IV  
 

 

 Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, 
autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie 
pentru probe 

 

1 Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor 
şi remorcilor: 

 

 a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până 
la 3.500 kg inclusiv  

60 

 b) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai 
mare de 3500 kg  

145 

2 Taxă de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi 
remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar  

9 

3 Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi 
remorcilor  

414 

 CAPITOLUL V1  
 

 

 Taxă pentru furnizare date  
1 Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind 

furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a 
persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a 
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din 
registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a 
permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare  

5 

 CAPITOLUL V  
 

 

1 Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 
dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru 
terenurile agricole şi forestiere3)  

 

15 
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                                                                 ANEXA NR.7  
LA HCL NR. 47 DIN 29.10.2015  

FACILITĂȚI FISCALE  
ÎN ANUL 2016 PENTRU PERSOANELE FIZICE 

 
Conform prevederilor art. 495 lit. d), pentru a beneficia de prezentele facilităţi fiscale, contribuabilii 

persoane fizice, vor depune cereri şi documentele justificative până la data de 26.02.2016 
 
A. Conform art. 456 alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se acordă scutire la plata impozitului/taxei pe 
clădiri, datorat/datorată de persoanele fizice, pentru următoarele clădiri: 
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale; 
b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale 
monumentelor istorice şi în zonele construite protejate; 
c) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care 
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
d) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor 
bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
e) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri 
imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru 
perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
 
B. Conform art. 464 alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se acordă scutire la plata 
impozitului/taxei pe teren, datorat/datorată de persoanele fizice, pentru următoarele terenuri: 
a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes 
public; 
c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe 
durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
d) terenurile aferente clădirii de domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. 
b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
C. Conform art. 456 alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se acordă reducere cu 50% la plata 
impozitului/taxei pe clădiri, datorat/datorată de persoanele fizice, pentru următoarele clădiri: 
e) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor. 
(cererea se depune în termen de 30 de zile de la eveniment)  
 
Constituirea dosarului: 
- cerere prin care solicită scutirea sau reducerea de impozite; 
- copii după actele de identitate soţ-soţie, din care rezultă adresa de domiciliu; 
- orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii care dovedesc încadrarea în categoria pentru care solicită 
scutire sau reducere la plata impozitului; 
Facilităţile fiscale se acordă persoanelor fizice solicitante pentru anul 2016, în măsura în care este respectat termenul de 
depunere a cererii. 
Dosarul se verifică, se analizează şi se intocmeşte adresa de comunicare către solicitant a modului de 
solutionare a cererii depuse. 
                                       PRIMAR,                                   CONTABIL, 
                              ING.TOMA IOAN  PAVEL              GORCEA MIHAELA 

 


