
 

Nr.2930/22.06.2021 

 

ANUNȚ 

 

 In conformitate cu prevederile art.7 din Legea 

nr.52/2003 privind transparența decizională in administrația 

publică locală, Primaria comunei Movila Banului supune 

dezbaterii publice: “Proiect de hotărâre privind stabilirea 

impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 

special pentru anul 2023”. 

 Propunerile, sugestiile și opiniile referitoare la proiectul 

de act normative supus dezbaterii publice pot fi depuse la 

Registratura Primariei comunei Movila Banului sau transmise 

pe adresa de e-mail comuna_movilabanului@hotmail.com in 

perioada 22.06.2022-22.07.2022. 

 Proiectul de hotărâre poate fi consultat de către cei 

interesați la sediul Primăriei comunei Movila Banului, 

str.Nuferilor nr.130 . 

 

 
Primar, 

Moise Dorin Romică 

 

 
 

 

mailto:comuna_movilabanului@hotmail.com


 
 

Nr.2931/22.06.2022 

 

PROCES VERBAL DE AFISARE 

a anuntului privind afisarea “Proiect de hotărâre privind 

stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a 

taxelor special pentru anul 2022”. 

 

 

 In data de 22.06.2022, s-a afisat le sediul Primariei 

comunei Movila Banului, judetul Buzau si pe site-ul 

www.comunamovilabanului.ro anuntul privind supunerea 

spre dezbatere publică a proiectului de hotarare:“Proiect de 

hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 

precum și a taxelor special pentru anul 2023”. 

 

Secretar General al UAT Comuna Movila Banului, 

Turturică Adrian Daniel 

 

 

 

http://www.comunamovilabanului.ro/


         Anexa nr.  

 

TABLOUL 

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

ÎNCEPÂND CU ANUL 2023 

 

 

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

 

CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

VALORILE IMPOZABILE 

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul 
persoanelor fizice 

Art. 457 alin. (2) 

Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă 

- lei/m2- 

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 pereţi exteriori din cărămidă 
arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament 
termic şi/sau chimic 

1487 883 

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 

446 297 

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 

297 260 

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 

198 111 



E. În cazul contribuabilului care 
deţine la aceeaşi adresă încăperi 
amplasate la subsol, demisol şi/sau 
la mansardă, utilizate ca locuinţă, 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 
deţine la aceeaşi adresă încăperi  
amplasate la subsol, la demisol 
şi/sau la mansardă, utilizate în alte 
scopuri decât cel de locuinţă, 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 

 

 Cota impozitare persoane fizice- cladiri rezidentiale= 0,1  

                           Zona B rang IV= 1,05 

                           Zona B rang V= 1,00 

Cota de impozitare persoane juridice caldiri rezidentiale = 0,1 

Cladiri nerezidentiale amortizate persoane fizice / juridice 1,95% 

Cladire cu destinatie agricola 0.6 % 

Cladire persoane fizice cu destinatie comerciala 2.6 % 

 

 

 

CAPITOLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI 
CU CONSTRUCŢII 

Art. 465 alin. (2) 

Zona în cadrul 
localităţii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

- lei/ha - 

0 I II III IV V 

       

B     

1003 

Satul 
Movila 
Banului 

755 

Satele 
Limpezis 

si 
Cioranca 



 

Nr. 
crt. 

Zona 

 

Categoria de folosinţă 

B 

1 Teren arabil 34 

2 Păşune 26 

3 Fâneaţă 26 

4 Vie 56 

5 Livadă 75 

6 
Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră 

36 

7 Teren cu ape 22 

8 Drumuri şi căi ferate x 

9 Teren neproductiv x 

   

 Suma  stabilita  se inmulteste cu coeficientul de corectie coresponzator  rangul IV- 
Movila Banului =1,10 

                                                                                                                    Rangul V- 
Limpezis si Cioranca = 1,00 

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 

Art. 465 alin. (7) 

- lei/ha - 

Nr. 
crt. 

Zona 

 

Categoria de folosinţă 

B 

1 Teren cu construcţii 34 

2 Teren arabil 75 

3 Păşune 39 

4 Fâneaţă 39 

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

79 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X 

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

79 



6.1 Livadă până la intrarea pe rod X 

7 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră, cu excepţia celui 
prevăzut la nr. crt. 7.1 

24 

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

X 

8 
Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole 

8 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 43 

9 Drumuri şi căi ferate X 

10 Teren neproductiv X 

 

Cota de impozitare pentru persoanele juridice este de 1,95 % 
In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata , cota impozitului pe cladiri 

se stabileste astfel 
 

- A) 5 % pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani 
anteriori anului fiscal de referinta 

 
 

CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Art. 470 alin. (2) 1) 

Nr. 
crt. 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 

1 
Motorete, scutere, motociclete şi 
autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1600 cm3, inclusiv 

10 

2 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
1601 cm3şi 2000 cm3inclusiv 

25 

3 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
2001 cm3şi 2600 cm3inclusiv 

97 

4 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 
2601 cm3şi 3000 cm3inclusiv 

195 

5 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
peste 3.001 cm3 

393 

6 Autobuze, autocare, microbuze 33 

                                                 
1) Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările aduse prin Legea nr. 209/2012 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi 
pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi nu au fost indexate deoarece de la data 
adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani. 



7 
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa 
totală maximă autorizată de până la 12 tone, 
inclusiv 

41 

8 Tractoare înmatriculate 25 
II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică: lei/200 cm3 
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică 

< 4.800 cm3 
3 

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică 
> 4.800 cm3 

4 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică 
evidenţiată 

167 lei/an 

art. 263 alin. (4) 2) 

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau 
mai mare de 12 tone 

Numărul de axe şi greutatea 
brută încărcată maximă 
admisă 

Impozitul 
(în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 
motoare 

I două axe 

 1 
Masa de cel puţin 12 
tone, dar mai mică 
de 13 tone 

0 167 

 2 
Masa de cel puţin 13 
tone, dar mai mică 
de 14 tone 

167 465 

 3 
Masa de cel puţin 14 
tone, dar mai mică 
de 15 tone 

465 653 

 4 
Masa de cel puţin 15 
tone, dar mai mică 
de 18 tone 

653 1479 

 5 
Masa de cel puţin 18 
tone 

653 1479 

II 3 axe 

 1 
Masa de cel puţin 15 
tone, dar mai mică 
de 17 tone 

167 345 

 2 
Masa de cel puţin 17 
tone, dar mai mică 
de 19 tone 

345 582 

                                                 
2) Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 şi nu au fost 
indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani. 



 3 
Masa de cel puţin 19 
tone, dar mai mică 
de 21 tone 

598 778 

 4 
Masa de cel puţin 21 
tone, dar mai mică 
de 23 tone 

778 1198 

 5 
Masa de cel puţin 23 
tone, dar mai mică 
de 25 tone 

1198 1861 

 6 
Masa de cel puţin 25 
tone, dar mai mică 
de 26 tone 

1198 1861 

 7 
Masa de cel puţin 26 
tone 

1198 1861 

 

III 4 axe 

 1 
Masa de cel puţin 23 
tone, dar mai mică 
de 25 tone 

778 788 

 2 
Masa de cel puţin 25 
tone, dar mai mică 
de 27 tone 

788 1230 

 3 
Masa de cel puţin 27 
tone, dar mai mică 
de 29 tone 

1230 1954 

 4 
Masa de cel puţin 29 
tone, dar mai mică 
de 31 tone 

1954 2898 

 5 
Masa de cel puţin 31 
tone, dar mai mică 
de 32 tone 

1954 2898 

 6 
Masa de cel puţin 32 
tone 

1954 2054 

Art. 263 alin. (5)3 
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de 
transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 
tone 

Numărul de axe şi greutatea 
brută încărcată maximă 
admisă 

Impozitul 
(în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 
motoare 

I 2+1 axe 

                                                 
3Valorile sunt cele prevăzute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 
cu modificările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 şi nu au fost 
indexate deoarece de la data adoptării lor au trecut mai puţin de 3 ani. 



 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 76 

 4 
Masa de cel puţin 18 
tone, dar mai mică 
de 20 tone 

76 208 

 5 
Masa de cel puţin 20 
tone, dar mai mică 
de 22 tone 

172 405 

 6 
Masa de cel puţin 22 
tone, dar mai mică 
de 23 tone 

405 523 

 7 
Masa de cel puţin 23 
tone, dar mai mică 
de 25 tone 

523 944 

 8 
Masa de cel puţin 25 
tone, dar mai mică 
de 28 tone 

944 1655 

 9 
Masa de cel puţin 28 
tone 

944 1655 

II 2+2 axe 

 1 
Masa de cel puţin 23 
tone, dar mai mică 
de 25 tone 

163 377 

 2 
Masa de cel puţin 25 
tone, dar mai mică 
de 26 tone 

377 620 

 3 
Masa de cel puţin 26 
tone, dar mai mică 
de 28 tone 

620 911 

 4 
Masa de cel puţin 28 
tone, dar mai mică 
de 29 tone 

911 1101 

 5 
Masa de cel puţin 29 
tone, dar mai mică 
de 31 tone 

1101 1808 

 6 
Masa de cel puţin 31 
tone, dar mai mică 
de 33 tone 

1808 2509 



 7 
Masa de cel puţin 33 
tone, dar mai mică 
de 36 tone 

2509 3809 

 8 
Masa de cel puţin 36 
tone, dar mai mică 
de 38 tone 

2758 3809 

 9 
Masa de cel puţin 38 
tone 

2509 3809 

III 2+3 axe 

 1 
Masa de cel puţin 36 
tone, dar mai mică 
de 38 tone 

1997 2779 

 2 
Masa de cel puţin 38 
tone, dar mai mică 
de 40 tone 

3097 3776 

 3 
Masa de cel puţin 40 
tone 

2779 3776 

IV 3+2 axe 

 1 
Masa de cel puţin 36 
tone, dar mai mică 
de 38 tone 

1763 2450 

 2 
Masa de cel puţin 38 
tone, dar mai mică 
de 40 tone 

2450 3388 

 3 
Masa de cel puţin 40 
tone, dar mai mică 
de 44 tone 

3388 4917 

 4 
Masa de cel puţin 44 
tone 

3388 4917 

V 3+3 axe 

 1 
Masa de cel puţin 36 
tone, dar mai mică 
de 38 tone 

1003 1216 

 2 
Masa de cel puţin 38 
tone, dar mai mică 
de 40 tone 

1216 1813 

 3 
Masa de cel puţin 40 
tone, dar mai mică 
de 44 tone 

1813 2886 

 4 
Masa de cel puţin 44 
tone 

1813 2886 

     
 In cazul unei remorci, a unei semiremorci sau rulote care nu face  parte dintr-o 
combinatie  de autovehicule prevazute la alin 6 taxa  asupra mijlocului de transport 
este egala cu suma corespunzatoare  din tabelul urmator: 

Masatotala  maxima autorizata Impozit – lei 



 

Pana la  1 tonainclusiv 10 

Peste 1 tona , dar nu maimult de 3 
tone  

40 

Peste  3 tone  dar nu maimult de 5 
tone 

61 

Peste 5 tone 76 

Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual in doua rate egale pana la datele 
de 31 martie si 30 septembrie inclusiv 

 

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

Art. 474 alin. (1) 

Taxa pentru eliberarea certificatului 
de urbanism în mediul urban 

 

- lei - 

Suprafaţa pentru care se obţine 
certificatul de urbanism 

 

a) până la 150 m2, inclusiv 5 

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 6 

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 7 

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 11 

e) între 751 şi 1000 m2, inclusiv 14 

f) peste 1000 m2 
14 + 0,01 lei/ m2, pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1000 m2 

Art. 474 alin. (10) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
foraje sau excavări 

11 lei, inclusiv pentru fiecare m2 afectat 

Art. 474 alin. (14) 

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 

5 lei, inclusiv, pentru fiecare m2 de suprafaţă 
ocupată de construcţie 



Art. 474 alin. (15) 

Taxa pentru eliberarea unei 
autorizaţii privind lucrările de 
racorduri şi branşamente la reţelele 
publice de apă, canalizare, gaze, 
termice, energie electrică, telefonie şi 
televiziune prin cablu 

11 lei, inclusiv, pentru fiecare racord 

Art. 474 alin. (16) 

Taxa pentru eliberarea certificatului 
de nomenclatură stradală şi adresă 

11 lei 

Art. 475 alin. (3) 

Taxa pentru 
eliberarea unei 
autorizaţii pentru 
desfăşurarea unei 
activitati de 
alimentatie publica  

1.  pentru o 
suprafata de 
pana la 500 
mp inclusiv 

560 

2. pentru o 
suprafata  mai 
mare  de 500 
mp inclusiv 

7839 

Art. 475 alin. (1) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor 
sanitare de funcţionare 

23 lei, 

Art. 486 alin. (5) 

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

28 lei 

Art. 475 alin. (2) 

Taxa pentru eliberarea certificatului 
de producător 

89 lei 

Taxa pentru reclama si publicitate 
2% din valoarea  serviciilor de reclama si 

publicitate  

 

 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI 
PUBLICITATE 

 

Art. 478 
alin. (2) 

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 

36 lei 

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

24 lei 

CAPITOLUL IX ALTE TAXE LOCALE  

Art. 486 alin. (1) 

Taxa pentru  indeplinirea  procedurii 
de divort pe cale administrativa  

560 lei 

 

 

 

 

CAPITOLUL XI – SANCŢIUNI 

 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

 

Art. 493  
alin 2  

 Constituie contraventii urmatoarele fapte  

a) Depunerea  peste termen a declaratiilor de impunere prevazute 
la art 461 alin 2,6 7 alin 10 lit c, 12 si 13 art 466 alin 2 si 5alin 7 
lit c, alin 9 si 10 art 471 alin 2, 4 si 5 si alin 6 lit b si c, art 474 
alin7 lit c alin 11, art 478 alin 5 si art483 alin 2 

b)   Nedepunerea  declaratiilor de impunere prevazute la art 461 
alin 2,6,7, 10 li c  alin 12 ,13, art 466 alin 2,5, 79,10, art 471 alin 
2,4,56, art 474 alin 7 11, art 483 alin 2 

Art. 493 
alin. (3) 

 Contraventiile prevazute la alin 2 lit a  se sanctioneaza cu amenda de la 
70 lei la 293 lei  iar cele de la alin 2 litera b cu amenda de la 293 la 731 
lei 

 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR 
JURIDICE 

 



 

 

 

II. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările 
şi completările ulterioare 

 

ANEXA – LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 

Nr. 
crt. 

Extras din norma juridică 

- lei -  

CAPITOLUL I 

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 

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 

10 

2  Eliberarea certificatului de producător 

Punct abrogat prin 
art. 80 lit. j) din 
Ordonanta 
Guvernului nr. 
36/2002 privind 
impozitele si taxele 
locale           

Art. 294 
alin. (6) 

(6) 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 
la 294 lei la 1173 lei, iar cele de la lit. b)- d) cu amenda de la 1173 lei la 
2926 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 1366 lei la 6634 lei. 

 



3 

Eliberarea certificatelor de proprietate asupra 
animalelor, pe cap de animal: 

X 

- pentru animale sub 2 ani 2 

- pentru animale peste 2 ani 2 

4 

Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii 
asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de 
proprietate: 

X 

- pentru animale sub 2 ani 2 

- pentru animale peste 2 ani 5 

5 Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală    

Punct abrogat prin 
art. 1, pct. 144 din 
Legea nr. 174/2004 
pentru aprobarea 
Ordonanţei 
Guvernului nr. 
92/2003 privind 
Codul de procedură 
fiscală                                                           

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 0 

8 
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a 
schimbării numelui şi  sexului 17 

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 

 

 

Pentru plata cu anticipatie a impozitelor datorate pentru intregul an de catre 

contribuabili, pana la dat de 31 martie  a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 

10% 

Potrivit art. 266, alin. 6 din Codul de procedură fiscal şi a Ordinului ANAF 

nr. 3497/2015, creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal local, aflate 



în sold la data de 31 decembrie a anului precedent , mai mici de 40 de lei, se scad 

din evidenţele fiscal în primele şapte zile ale anului în curs. 

Cu alte cuvinte, datoriile de până în 40 de lei, datorate la finele lui 2022 

organului fiscal local, vor fi scăzute din evidenţele fiscale ale contribuabililor până 
la 7 ianuarie 2023. 

De altfel, plafonul de 40 de lei a fost introdus, potrivit Codului de 

procedură fiscală, cu scopul de a evita situaţiile în care cheltuielile de executare, 

exclusive cele privind comunicarea prin poştă, să fie mai mari decât creanţele 
fiscal supuse executării silite. 

 

 

 ALTE TAXE LOCALE 

-  Taxa inchiriere camin cultural pentru organizarea de evenimente – 500 lei 

-  Taxa inchiriere utilaje proprietatea    Consiliului local tractor si buldo 

excavator  – 150 lei/h , tractor 100 lei /h 

- Taxa remasurare teren   agricol -  100 lei / borna trasare 

- Ajutor urgent pentru inmormantare pentru beneficiarii legii 416/2001- 1000 lei 

- Taxa comercializare 10 lei 

- Taxa eliberare carti funciare 400 lei 

- Taxa salubrizare 10 lei / persoana 
 

 

 

 

      Inițiator,                                                Secretar general, 

        Primar,                                         Turturică Adrian Daniel 
Moise Dorin Romică                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


