
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI

H O T Ă R Â R E
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2022

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ; 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
-  art.  7  alin.  (2) din  Codul  civil  al  României,  adoptat  prin  Legea nr.  287/2009,

republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 21 lit. m) și art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Luând act de:
a)  Referatul  de  aprobare,  ca  instrument  de  prezentare  și  motivare,  semnat  de

primarul  comunei  Răucești,  în  calitate  de  initiator,  înregistrat  sub  nr.  11195  din
28.10.2021;

b)  raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului comunei Răucești, înregistrat sub nr. 11195 din 28.10.2021;

Având în vedere:
- art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art.

30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;

-  art.  1,  art.  2  alin.  (1)  lit.  h),  precum și  pe  cele  ale  titlului  IX  din  Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
-  Ordonanței  Guvernului  nr.  28/2008  privind  registrul  agricol,  cu  modificările  și

completările ulterioare;
-  art.  25  lit.  d)  din  Legea nr.  481/2004  privind  protecția  civilă,  republicată,  cu

modificările și completările ulterioare;
- art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d)

din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările
și completările ulterioare;

- art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din
Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată;

-  art. 5 din Legea cadastrului și publicității  imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

-  art.  6  lit.  b)  din  Ordonanța  Guvernului  nr.  99/2000  privind  comercializarea
produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și
funcționarea  serviciilor  comunitare  pentru  cadastru  și  agricultură,  cu  modificările  și
completările ulterioare; 

- art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Ţinând seama de prevederile art.  2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu
modificările  și  completările  ulterioare,  coroborate  cu  cele  ale  Legii  nr.  2/1968  privind
organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare,
referitoare  la  componența  unităților  administrativ-teritoriale,  ierarhizarea  localităților  la
nivelul comunei Răucești  este următoarea:



- Rangul IV – satul Răucești (satul reședință de comună);
    - Rangul V  –  satele:  Oglinzi, Săvești și Ungheni. 

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate, conform prevederilor art. 136, alin. 
(8) lit. c) din Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la
bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de
resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități,

Ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local
pentru anul 2022 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte,
precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3), lit. c) și art. 196, alin. (1), lit. a), din
Ordonanța  de  Urgență  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu
modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI adoptă prezenta hotărâre:

Art. 1. - (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2022, se
stabilesc potrivit prezentei hotărâri.

(2) Cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale
și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul
Local al comunei Răucești,  sunt prevăzute în Tabloul reprezentând  anexa nr. 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  2. - Se  stabilesc  cotele  adiționale  la  impozitele  și  taxele  locale,  potrivit
capitolului X din anexa aprobată prin art. 1.

Art. 3. - (1) Bonificațiile prevăzute la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472
alin. (2) din Codul fiscal, se stabilesc la 10%.

  (2)  Bonificațiile  prevăzută  la  alin.  (1)  se  acordă  numai  contribuabililor-
persoane  fizice  care  achită  integral  creanțele  bugetare  locale  cu  care  figurează  în
evidențele fiscale, până la data de 31 martie 2022, inclusiv.
   (3) În cazul în care plata impozitelor și taxelor locale se face în mai multe tranșe,
bonificația prevăzută la alin. (1) se acordă la data achitării ultimei tranșe, dar nu mai târziu
de data de 31 martie 2022, inclusiv.

Art. 4. -  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul
comunei Răucești, prin aparatul său de specialitate. 

Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al
comunei  Răucești,   în  termenul  prevăzut  de  lege,  Primarului  comunei  și  Prefectului
județului  Neamț  și  se  aduce  la  cunoștință  publică  prin  afișarea  la  Primărie,  în  spațiul
accesibil publicului, precum și pe pagina de internet.

                                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                 Contrasemnează:
                                                     Vasile VOINA               Secretarul general al UAT  

Nr. 73                                                                                                  Vasile VIERU
din 12.12.2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  ___ voturi „pentru”, 0 abțineri, 0 ”împotrivă”
Numărul total de consilieri potrivit legii  15.  



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEȘTI                                                        ANEXA NR.1      
                                                                                                                         la HCL 73 din 12.12.2021

T A B L O U L
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale,

taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de
către CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEȘTI, în limitele și în condițiile 

titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite și taxe 
locale

CAPITOLUL II
  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI

Art. 457 alin. (1) COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2022

0,1%
Art. 457 alin. (2)                                                                                                                            
- lei/m² -

Tipul clădirii

VALORILE  STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL

2022
Valoarea impozabilă

Cu instalații de apă,
canalizare, electrice și

încălzire (condiții
cumulative)

Fără instalații de
apă, canalizare,
electricitate sau

încălzire
A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic și/sau chimic

1.185 711

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

356 237

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

237 208

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

149 89

E.  În  cazul  contribuabilului  care  deține  la  aceeași  adresă
încăperi  amplasate  la  subsol,  demisol  și/sau  la  mansardă,
utilizate  ca  locuință,  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  deține  la  aceeași  adresă
încăperi  amplasate  la  subsol,  demisol  și/sau  la  mansardă,
utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, 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

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
COTA STABILITĂ DE
CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2022

Art. 458 alin. (1) 0,2% - 1,3% 0,2%

Art. 460 alin. (1) 0,08% - 0,2% 0,2%

Art. 460 alin. (2) 0,2% - 1,3% 1,3%



CAPITOLUL  III
IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN

Art. 465 alin. (2) *)În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de
folosinţă  terenuri  cu  construcţii, impozitul/taxa  pe  teren  se  stabileşte  prin  înmulţirea  suprafeţei  terenului,
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: - lei/ha
Zona în
cadrul

localității

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități

0 I II III IV V

A - - - - 1.054 842
B - - - - 842 632
C - - - - 632 422
D - - - - 412 211

Art. 465 alin. (4)  Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan
(înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii) 

Nr.
crt.

                        Zo
na

Categoria
de  folosință

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2022

RANG IV
cu coeficienți de corecție RANG V

A B C D A B C D

1. Teren arabil 37 27 25 21 34 25 23 18
2. Pășune 27 25 21 16 25 23 18 15
3. Fâneață 27 25 21 16 25 23 18 15
4. Vie 61 46 37 25 55 42 34 23
5. Livadă 69 61 46 37 63 55 42 34

6.
Pădure  sau  alt
teren  cu  vegetație
forestieră

37 27 25 21 34 25 23 18

7. Teren cu ape 21 16 11 0 18 15 9 0
8. Drumuri  și  căi

ferate
0 0 0 0 0 0 0 0

9. Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0

Încadrarea terenurilor în intravilan, pe zone în cadrul localităților componente se face potrivit HCL nr. 46/ 
25.05.2017, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 465 alin. (7)                                                                                               - lei/ha -

Categoria de folosință
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL

LOCAL PENTRU ANUL 2022

RANG IV
cu coeficienți de corecție RANG V

1. Teren cu construcții 40 37
2. Teren arabil 66 60
3. Pășune 37 34
4. Fâneață 37 34
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 73 66
5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0

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

73 67

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0

7.
Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu 
excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1

22 19

7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu 
rol de protecție

0 0

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 8 7
8.1 Teren cu amenajări piscicole 44 40
9. Drumuri și căi ferate 0 0
10. Teren neproductiv 0 0



CAPITOLUL IV
IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art. 470 alin. (2)

Nr.
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL PENTRU

ANUL 2022
lei/200 cm³ sau fracțiune din

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

1 Motociclete,  tricicluri,  cvadricicluri  și  autoturisme cu
capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv                     8

2 Motociclete,  tricicluri  și  cvadricicluri  cu  capacitatea
cilindrică de peste 1.600 cm3                      9

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3

și 2.000 cm3 inclusiv 19

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3

și 2.600 cm3 inclusiv 78

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3

și 3.000 cm3 inclusiv 155

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001
cm3 312

7 Autobuze, autocare, microbuze 26
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală

maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv 33

9 Tractoare înmatriculate 19
II. Vehicule înregistrate

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL PENTRU

ANUL 2022
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                       5

2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 108 lei/an

Art. 470 alin. (3)
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2022
50%

Art. 470 alin. (5)

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL
LOCAL PENTRU ANUL 2022

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 axe
1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 153
2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 153 425
3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 425 599
4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 599 1355

II 3 axe
1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 153 267
2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 267 549
3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 549 712
4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 712 1098
5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1098 1707
6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1098 1707

III 4 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 712 722
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 722 1128
3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1128 1791
4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1791 2657
5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1791 2657



Art. 470 alin. (6)

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL

2022
Impozitul (în lei/an)

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

echivalentele
recunoscute, majorate

alte sisteme de
suspensie pentru axele

motoare, majorate

I 2 + 1 axe
1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0
2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0
3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 69
4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 69 158
5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 158 371
6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 371 480
7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 480 866
8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 865 1519

II 2 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 148 346
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 346 569
3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 569 836
4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 836 1009
5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1009 1657
6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1657 2300
7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2300 3493
8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2300 3493

III 2 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1830 2548
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2548 3463

IV 3 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1618 2246
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2246 3107
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3107 4596

V 3 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 920 1113
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1113 1662
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1662           2647

Art. 470 alin. (7)           Remorci, semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 
combinație de autovehicule prevăzute la alin. (6)

Masa totală maximă autorizată
NIVELURILE STABILITE
DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2022

impozit - lei -
a. Până la 1 tonă, inclusiv 9
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone 56
d. Peste 5 tone 69

CAPITOLUL V
TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE

ȘI A ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII
Art. 474 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL  PENTRU

ANUL 2022
RURAL



- lei -
Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism
a) până la 150 m² inclusiv 3
b) între 151 și 250 m² inclusiv 3.6
c) între 251 și 500 m² inclusiv 4,6
d) între 501 și 750 m² inclusiv 6
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 7

f) peste 1.000 m² 7+0,005 lei/m2, pentru fiecare
m2 care depășește 1.000 m2

Art. 474 alin. (4)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism

15

Art. 474 alin. (10)
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

1
pentru fiecare mp. afectat

Art. 474 alin. (14)
Taxa  pentru  autorizarea  amplasării  de  chioșcuri,  containere,  tonete,
cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame
situate pe căile și în spațiile publice

8
pentru fiecare mp. de suprafață

ocupată de construcție

Art. 474 alin. (15)
Taxa  pentru  eliberarea  unei  autorizații  privind  lucrările  de  racorduri  și
branșamente

13
pentru fiecare racord

Art. 474 alin. (16)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

9

Art. 475 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

21

Art. 475 alin. (2)
Taxele  pentru  eliberarea  atestatului  de  producător,  respectiv  pentru
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

51 (pentru unu- două produse)
82  (petru trei produse și peste)

Art. 475 alin. (3) lit. a)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea
activității  de alimentație  publicăpentru o suprafață de până la 500 m2,
inclusiv

410

Art. 475 alin. (3) lit. b)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea
activității de alimentație publică pentru o suprafață mai mare de 500 m2

616

CAPITOLUL VI
 TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

Art. 477 alin. (5)

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL
LOCAL

PENTRU ANUL 2022
3%

Art. 478 alin. (2)

Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2022

- lei/m2 sau fracțiune de m2 -

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

33

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj
pentru reclamă și publicitate 24

CAPITOLUL VII
 IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 481 alin. (2)
Impozitul pe spectacole

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL
LOCAL PENTRU ANUL 2022

a)  în cazul  unui  spectacol  de teatru,  balet,  operă,  operetă,  concert
filarmonic  sau  altă  manifestare  muzicală,  prezentarea  unui  film  la
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă
sau internațională

2%

b)  în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la
lit. a)

3 %



CAPITOLUL VIII
 TAXE SPECIALE

Art. 484
Taxe speciale

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2022

CAPITOLUL IX
ALTE TAXE LOCALE

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2022
Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și
pentru  vizitarea  muzeelor,  caselor  memoriale,  monumentelor  istorice  de
arhitectură și arheologice și altele asemenea.

Sunt prevăzute în anexa B

Art. 486 alin. (2)  Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și
utilajelor  destinate  obținerii  de  venituri  care  folosesc  infrastructura  publică
locală,  pe  raza  localității  unde  acestea  sunt  utilizate,  precum și  taxe  pentru
activitățile cu impact asupra mediului înconjurător.

Sunt prevăzute în anexa B

Art. 486 alin.  (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii  de divorț  pe cale
administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului local, fără ca
majorarea să poată depăși 50% din această valoare*.

1000

Art.  486 alin.  (5)   Taxa  pentru  eliberarea  de  copii  heliografice  de  pe
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri.

10

     Taxă oficiere căsătorie sâmbăta,  duminica și sărbătorile legale 50
     Taxă oficiere căsătorie inafara sediului primariei 300

CAPITOLUL X
 ALTE DISPOZIȚII COMUNE

Art. 489 alin. (1) și (3)   Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesitățile
bugetare sunt prevăzute în anexa C.

COTELE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL PENTRU

ANUL 2022

CAPITOLUL  XI
 SANCȚIUNI

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 493
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2) 

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL ÎNCEPÂND

CU ANUL 2022
- lei -

lit. a) se sancționează cu amendă 76

lit. b) se sancționează cu amendă 301

(4) Încălcarea  normelor  tehnice  privind  tipărirea,  înregistrarea,  vânzarea,
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

350

(41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute
la  art.  494  alin.  (12)  în  termen de  cel  mult  15  zile  lucrătoare  de  la  data
solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă

539

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(5)  În  cazul  persoanelor  juridice,  limitele  minime  și  maxime  ale  amenzilor  prevăzute  la  alin.  (3)  și  (4)  se
majorează cu 300%. 
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 302
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1.202
 Încălcarea  normelor  tehnice  privind  tipărirea,  înregistrarea,  vânzarea,
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă

1.400



CAPITOLUL  VIII
TAXE SPECIALE Anexa A

Art. 484
Taxe speciale

„(2)  Domeniile  în  care  consiliile  locale,  județene  și  Consiliul  General  al
Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile
publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu
prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu
modificările și completările ulterioare.”

NIVELURILE
STABILITE DE

CONSILIUL
LOCAL PENTRU

ANUL 2022
Nr.
crt
.

Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin
care s-au instituit aceste taxe speciale

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE
ȘI DOMENIILE DE ACTIVITATE

ÎN CARE S-AU INSTITUIT
ACESTEA

- lei -

1.
Art.  6   alin.  (2)  din   Ordonanța  Guvernului  nr.  99/2000
privind  comercializarea  produselor  și  serviciilor  de  piață,
aprobată prin Legea nr. 436/2001

Taxe  speciale  pentru  eliberarea  acordului
privind  exercitarea  activității  de
comercializare în zone publice

0

2.

Art.  2  și  3  din  Ordonanța  Guvernului  nr.  13/2001  privind
înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor comunitare
pentru  cadastru  și  agricultură,  aprobată  prin  Legea  nr.
39/2002

Taxe  speciale  pentru  prestări  de  servicii
specifice  în  domeniul  cadastrului  și
agriculturii

0

3.
Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public, cu modificările și completările
ulterioare

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor
serviciilor de copiere a documentelor 0,50 pagina

4.
Art.  14  din  Ordonanța  Guvernului  nr.  21/2002  privind
gospodărirea  localităților  urbane  și  rurale,  aprobată  prin
Legea nr. 515/2002

Taxe speciale pentru finanțarea obiectivelor
aprobate prin referendum 0

5.

Art.  19  și  art.  20  din  Ordonanța  Guvernului  nr.  71/2002
privind  organizarea  și  funcționarea  serviciilor  publice  de
administrare  a  domeniului  public  și  privat  de  interes
local,aprobată  cu  modificări  și  completări  prin  Legea  nr.
3/2003, cu modificările ulterioare

Taxe speciale pentru funcționarea serviciilor
de administrare a domeniului public și privat 0

6.
Art.  18  din  Legea  nr.  333/2003  privind  paza  obiectivelor,
bunurilor,  valorilor  și  protecția  persoanelor,  republicată,  cu
completările ulterioare

Taxe  speciale  pentru  plata  serviciilor  de
pază 0

7. Art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă,
republicată, cu completările ulterioare

Taxe speciale pe linia protecției civile

- 5 lei/gospodărie;
- 31 lei /fiecare 
punct de lucru al 
agenților economici

8.
Art.  43 alin.  (7)  din  Legea serviciilor  comunitare  de  utilități
publice  nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, republicată, cu completările ulterioare

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor
de exploatare ori de investiții.
Taxe  speciale  pentru  furnizarea/prestarea
unui serviciu de utilități publice

0

9.
Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin.
(5) și alin. (8) din Legea  serviciului de salubrizare a localităților
nr. 101/2006, republicată

TAXE  SPECIALE  PENTRU  SERVICII  DE
SALUBRIZARE: x

Pentru  gospodariile  compuse  din  una
persoana 64 lei/an

Pentru  gospodariile  compuse  din  doua
persoane 127 lei/an

Pentru  gospodariile  compuse  din  trei
persoane            191 lei/an
Pentru gospodariile compuse din patru sau
mai multe persoane            254 lei/an

Pentru gospodariile locuite temporar               43 lei/an

4. agenți economici 64 lei lunar

16. Art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea a serviciului de
iluminat public nr. 230/2006

Taxe speciale pentru prestarea serviciului de
iluminat public 0

17. Art. 14 lit. f) din Legea  serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 241/2006, republicată

Taxe speciale privind serviciul de alimentare
cu apă și canalizare 0

18.

Art.  35 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către
persoanele  fizice  autorizate,  întreprinderile  individuale  și
întreprinderile  familiale,  cu  modificările  și  completările
ulterioare

Taxe speciale pentru servicii de asistență și 
reprezentare 0

19.

1.  Art.  23 alin.  (3)  din  Ordinul  ministrului  administrației  și
internelor  nr.  1501/2006  privind  procedura  înmatriculării,
înregistrării,  radierii  și  eliberarea  autorizației  de  circulație
provizorie  sau  pentru  probe  a  vehiculelor,  cu  completările
ulterioare;

2.  Procedura  de  înregistrare  și  de  radiere  a  vehiculelor  la
nivelul comunei Răucești

Taxe speciale pentru recuperarea 
contravalorii certificatului de înregistrare 26

20.
Taxe speciale pentru recuperarea 
contravalorii plăcuțelor cu număr de 
înregistrare

26



21.

A. TAXE SPECIALE PRIVIND INCHIRIEREA
CĂMINULUI  CULTURAL  (fosta  ”SALĂ  DE
FESTIVITĂȚI”), pentru:

x

1.  nunți,  pentru  fiecare  zi  sau
fracțiune din aceasta 410

2.  botezuri,  pentru  fiecare  zi  sau
fracțiune din aceasta 256

3.  alte  manifestări,  pentru  fiecare  zi
sau fracțiune din aceasta 154

25. B.  TAXA  SPECIALĂ  UTILIZARE
BULDOEXCAVATOR 103 lei/oră

26. C.  TAXA  SPECIALĂ  UTILIZARE
TRACTORULUI 72 lei /oră

27. D.  Taxa  recuperarea  costurilor  unor
formulare 5 lei

CAPITOLUL  IX
 ALTE TAXE LOCALE

                                                                                                        Anexa B

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  PENTRU ANUL 2022
- lei -

Art.  486  alin.  (1)  Taxe
pentru utilizarea temporară a
locurilor  publice  și  pentru
vizitarea  muzeelor,  caselor
memoriale,  monumentelor
istorice  de  arhitectură  și
arheologice  și  altele
asemenea.*)

A. pentru utilizarea temporară a locurilor publice:

1. parcare curentă 205 lei/an/autovehicul
2. desfacerea de produse 10 lei/zi
5. activități comerciale 10 lei/zi
B. Cu ocazia sărbătorilor  ZILEI COMUNEI RĂUCEȘTI componenta comercială, taxele se
stabilesc astfel:

1. alimentație publică 154 lei

2.  vânzare  de  produse  ,altele  decât  cele  cu  specific  de
alimentație publică 26 lei

3. aparate mecanice sau electromecanice, recreativ-sportive între 35 lei și 200 lei

4. producători agricoli în funcție de produsele supuse vânzării între 15 lei și 30 lei

Art. 486 alin. (2) Taxe 
pentru deținerea sau 
utilizarea echipamentelor și 
utilajelor destinate obținerii 
de venituri care folosesc 
infrastructura publică locală, 
pe raza localității unde 
acestea sunt utilizate, 
precum și taxe pentru 
activitățile cu impact asupra 
mediului înconjurător.*)

1.  autovehicule  având  masa  totală  maximă  autorizată
cuprinsă între 3,5 tone și 8,00 tone, inclusiv 103

2.  autovehicule  având  masa  totală  maximă  autorizată
cuprinsă între 8,00 tone și 12,00 tone, inclusiv 205

3. autovehicule având masa totală maximă autorizată peste
12,0 tone 308

4.  circular mobil   amplasat  pe un mijloc  de transport  sau
tractat de un mijloc de transport 103

5. prelucrarea materialului lemnos 257 lei/an/instalație

Nr. crt. CRITERIILE ECONOMICE, SOCIALE, GEOGRAFICE, PRECUM ȘI
NECESITĂȚILE BUGETARE ÎN FUNCȚIE DE CARE SE STABILESC COTELE

ADIȚIONALE
Anexa C

1. Susținerea programelor de dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei
2. Gestionarea serviciilor publice furnizate cetățenilor
3. Prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situațiilor care pot genera 

marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților prin acordarea 
de beneficii de asistență socială și servicii sociale

4. Evitarea geoblocării comunei
5. Menținerea impozitelor și taxelor locale, cel puțin la nivelul anului 2020
6. Necesitățile de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2021 în scopul asigurării 

finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum și condițiile locale specifice zonei, pe de altă 
parte

REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL Anexa D
Nr. Temeiurile juridice



crt
.

1. Art. 456 alin. (2)  lit. h) și lit.. i)
2. a) reducere cu 50 % , în primii cinci ani pentru clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în 

condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului 
nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările și completările ulterioare. În 
cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia

b) scutire pentru clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 
ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul

3. Art. 464 alin. (2) lit. g)
4. Scutire pentru terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani

              Anexa E
PROCEDURA DE CALCUL

și plata a taxelor prevăzute laart.486 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

Specificație Cuantumul
Taxei
 (lei)

Modul
 de calcul

Termenul
de plată

A. TAXE LOCALE PRIVIND INCHIRIEREA CĂMINULUI CULTURAL
 (fosta ”SALĂ DE FESTIVITĂȚI”), pentru:

1. nunți, pentru fiecare zi sau fracțiune din
aceasta

410/zi 17.083 lei x 24 h
=410 lei

Anticipat utilizării 
locului public

2. botezuri, pentru fiecare zi sau fracțiune
din aceasta

256/zi 10,666 lei x 24 h
=256lei

Anticipat utilizării 
locului public

3.  alte  manifestări,  pentru  fiecare  zi  sau
fracțiune din aceasta

154/zi 6,416 lei x 24 h
=150 lei

Anticipat utilizării 
locului public

TAXA  UTILIZARE BULDOEXCAVATOR
103 lei/oră 103 lei/ora Anticipat utilizării

TAXA  UTILIZARE TRACTORULUI
72 lei/ oră         72 lei/ora Anticipat utilizării

Taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice:

1. parcare curentă
205

lei/an/autovehi
cul

17.083 lei x 12 luni La acordarea vizei
anuale

2. desfacerea de produse 10 lei/zi 0,0416 lei x 24 h Anticipat utilizarii
locului public

3. activități comerciale 10 lei/zi 0,0416 lei x 24 h Anticipat utilizarii
locului public

Taxe cu ocazia sărbătorilor ZILEI COMUNEI RĂUCEȘTI componenta comercială, taxele se 
stabilesc astfel:

1. alimentație publică
154 lei 6,416 lei/ora x 24 h In ziua desfasurarii

evenimentului
2. vânzare de produse, altele decât cele cu
specific de alimentație publică

26 lei 1,083 lei/ora x 24 h In ziua desfasurarii
evenimentului

3.  aparate  mecanice sau electromecanice,
recreativ-sportive

între 35 lei și
200 lei

8,33 lei/ora x 24 h In ziua desfasurarii
evenimentului

4.  producători  agricoli  în  funcție  de
produsele supuse vânzării

între 15 lei și
30 lei

1,25 lei/ora x 24h In ziua desfasurarii
evenimentului

Taxe  pentru  deținerea  sau  utilizarea  echipamentelor  și  utilajelor  destinate  obținerii  de
venituri  care  folosesc  infrastructura  publică  locală,  pe  raza  localității  unde  acestea  sunt
utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu impact asupra mediului înconjurător.
1. autovehicule având masa totală maximă
autorizată  cuprinsă  între  3,5  tone  și  8,00
tone, inclusiv

103/an 12,87 lei/to x 8 to In primul trimestru
al anului

2. autovehicule având masa totală maximă
autorizată cuprinsă între 8,00 tone și 12,00
tone, inclusiv

205/an 17.08 lei/to x12 to In primul trimestru
al anului

3. autovehicule având masa totală maximă 308/an 25.66 lei/to x12 to In primul trimestru



autorizată peste 12,0 tone al anului
4. circular mobil  amplasat pe un mijloc de
transport  sau  tractat  de  un  mijloc  de
transport

103/an 8,58 lei/luna x 12
luni

In primul trimestru
al anului

5. prelucrarea materialului lemnos
257 lei/an 21.42 lei/luna x 12

luni
In primul trimestru

al anului

                                                                                                                                          Anexa F

PROCEDURA SI CRITERIILE DE ACORDARE A SCUTIRII LA PLATA IMPOZITULUI PENTRU
CLADIRI SI A IMPOZITULUI PE TEREN afectate de calamitati naturale, pe o perioada de 5 ani

începând cu 1 ianuarie a anului urmator în care s-a produs evenimentul
         
         1. În situatia producerii unor calamități naturale (inundatii sau incendii provocate de fenomene
naturale, alunecari sau prabusiri de teren asa cum sunt definite tipurile de risc in OUG 21/2004 privind
sistemul national de management al situatiilor de urgenta cu modificarile si completarile ulterioare) se
acordă scutire de la plata impozitului pe cladiri si teren.
       2. De aceste scutiri beneficiaza persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligatiei de plata a
impozitului pe teren si a impozitului pe cladiri care au fost afectate in urma unor calamitati naturale.

       3. Procedura de acordare:
             Sesizarile cetatenilor referitoare la efectele calamitatilor naturale se inregistreaza in scris la
registratura Primariei Raucesti, in termen de 72 ore de la producerea calamitatii:
             In termen de 24 de ore de la data primirii sesizarii persoanele cu atributii din cadrul Serviciului
Situatii de urgenta din cadrul institutiei verifica in teren sesizarile, intocmind un proces verbal privind
evenimentele produse si urmarile acestora.
             Procesul verbal se incheie in doua exemplare, din care un exemplar ramane la persoana
afectata de calamitatea naturala, iar un exemplar ramane la Serviciul Situatii de urgenta.
              Scutirea se acorda la cererea proprietarului cladirii, cerere ce trebuie insotita de procesul
verbal intocmit de persoanele abilitate din cadrul Serviciului Situatii de urgenta.
              Cererea de scutire se depune la organul fiscal in maxim 30 de zile de la data intocmirii
procesului  verbal,  iar  in  conditiile  in  care  nu  se  depune  in  acest  termen  insotita  de  documentele
prevezute la pct.4, contribuabilul pierde dreptul de a solicita scutirea de la plata impozitului.

        4. Acte necesare:
Scutirea se acordă pe baza de cerere, însotită de urmatoarele documente (in xerocopie):
 Actul de inființare (în cazul pesoanelor juridice)
 Actul de identitate 
 Proces  verbal  privind  evenimentele  produse  si  urmările  acestora  întocmit  de  către  Serviciul

Situatii de urgență
 Act de proprietate al imobilului pentru care se solicita scutirea de la impozitul pe cladiri sau teren.
Scutirea se acorda numai in cazul in care pana la data depunerii cererii sunt achitate toate creantele
fiscale restante.
5. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se acordă persoanele în cauză, începând cu data de 1

ianuarie a anului urmator în care s-a produs evenimentul. 
      6.   În cazul unei clădiri noi cu destinatie de locuință, realizată pe baza de credite, în conformitate cu
O.G.nr.19/1994 privind stimularea investitiilor  pentru realizarea unor lucrari  publice si  constructii  de
locuinte,  aprobata  cu  modificari  si  completari  prin  Legea  82/1995,  cu  modificarile  si  completarile
ulterioare se propune scutirea de la plata impozitului pe cladiri.
       De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice care construiesc clădiri pe baza de
credite.
   Scutirea  se  acordă la  cererea proprietarului  clădirii  însotită  de documente  justificative,  respectiv
contractul de credit si o copie de buletin.

                                                                                                                               Anexa G         

LISTA FACILITĂȚILOR FISCALE
acordate contribuabililor din comuna Răucești 

pentru impozitele și taxele locale datorate în anul 2022



A. IMPOZITUL PE CLADIRI (conf. art. 456 din C.F) 
    (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:
    a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ-
teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau agrement, altele decât
cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public;
    b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare
ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru
activitatea proprie a acestora;
    c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite, conform legii,
cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine
acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
    d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase
recunoscute oficial  şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu
excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;
    e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii;
    f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular,
autorizate să funcţioneze  provizoriu  ori  acreditate,  cu excepţia  încăperilor  care sunt folosite
pentru activităţi  economice care generează alte venituri  decât cele din taxele de şcolarizare,
servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile
utilizate  de către  creşe,  astfel  cum sunt  definite  şi  funcţionează  potrivit  Legii  nr.  263/2007
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei
şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor
sportive national;   
      h) clădirile  unităților  sanitare  publice,  cu  excepția  încăperilor  folosite  pentru  activități
economice,  precum și pentru clădirile  în care funcționează cabinete de medicină de familie,
potrivit  legii, cu excepţia încăperilor  folosite pentru  altă activitate decât cea de medicină de
familie;      
    i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate
de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
    j) clădirile  care sunt afectate activităţilor  hidrotehnice,  hidrometrice,  hidrometeorologice,
oceanografice,  de  îmbunătăţiri  funciare  şi  de  intervenţii  la  apărarea  împotriva  inundaţiilor,
precum şi  clădirile  din  porturi  şi  cele  afectate  canalelor  navigabile  şi  staţiilor  de  pompare
aferente canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
    k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje
şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcţii, cu excepţia încăperilor
care sunt folosite pentru alte activităţi economice;
        o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje,
silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care
sunt folosite pentru alte activităţi economice;
            p) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art.  2  lit.  c)  -  f)  şi  j)  din  Legea nr.  168/2020 pentru recunoaşterea meritelor
personalului participant la acţiuni militare, misiuni şi operaţii pe teritoriul sau în afara teritoriului
statului român şi acordarea unor drepturi acestuia, familiei acestuia şi urmaşilor celui decedat;
        q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome
"Administraţia  Patrimoniului  Protocolului  de  Stat",  cu  excepţia  încăperilor  care  sunt  folosite
pentru activităţi economice;

    r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de
război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
       s) clădirea folosită ca domiciliu  aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 1 şi art. 5 alin. (1) - (3) din  Decretul - lege nr. 118/1990 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de
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la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat,
şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, republicată,
cu  modificările  şi  completările  ulterioare;  scutirea  rămâne  valabilă  şi  în  cazul  transferului
proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde aceştia domiciliază;".
       t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a
reprezentanţilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere personae
cu handicap grav sau accentuat si personae incadrate in gradul I de invaliditate.
    u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în
administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
    v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi
administrării arhivei, precum şi clădirile afectate funcţionării Centrului Naţional de Administrare
a Registrelor Naţionale Notariale;
    w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie.
     x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de
titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au fațada stradală și/sau principal
renovată sau reabilitată conform prevederilor Leii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice, republicată cu modificările și completările ulterioare, cu excepția incăperilor care sunt
folosite pentru activități economice.

B. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN (conf. art. 464 din CF)
    (1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:
    a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-
teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice sau agrement;
    b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare
ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru
activitatea proprie a acestora;
    c) terenurile fundaţiilor înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a
întreţine,  dezvolta  şi  ajuta  instituţii  de cultură  naţională,  precum şi  de a  susţine acţiuni  cu
caracter umanitar, social şi cultural;
    d)  terenurile  aparţinând  cultelor  religioase  recunoscute  oficial  şi  asociaţiilor  religioase,
precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru
activităţi economice;
    e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor;
    f)  terenurile  utilizate  de  unităţile  şi  instituţiile  de  învăţământ  de  stat,  confesional  sau
particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt
folosite  pentru  activităţi  economice  care  generează  alte  venituri  decât  cele  din  taxele  de
şcolarizare, servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi
clădirile  utilizate  de  către  creşe,  astfel  cum  sunt  definite  şi  funcţionează  potrivit  Legii  nr.
263/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi
economice;
    h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente
infrastructurii  portuare, canalelor navigabile,  inclusiv ecluzele şi staţiile  de pompare aferente
acestora,  precum şi  terenurile  aferente  lucrărilor  de  îmbunătăţiri  funciare,  pe  baza  avizului
privind categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară;

    i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor,
hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone
de  protecţie  definite  în  lege,  precum  şi  terenurile  utilizate  pentru  exploatările  din  subsol,
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încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea
suprafeţei solului;
    j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât
durează ameliorarea acestora;
    k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură
sau silvicultură;
    l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale
administrate de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.,
zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul
pistelor reprezentând zone de siguranţă;
    m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi
cele ale metroului;
    n)  terenurile  din  parcurile  industriale,  parcurile  ştiinţifice  şi  tehnologice,  precum şi  cele
utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
    o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu
respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat;
    p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în
calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
    q)  terenurile  instituţiilor  sau  unităţilor  care  funcţionează  sub  coordonarea  Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor
care sunt folosite pentru activităţi economice;
    r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de
război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
      s) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 
prevăzute la art. 1 și art. 5 alin. (1) - (3) din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, și a 
persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă și în cazul transferului 
proprietății prin moștenire către copiii acestora, indiferent unde aceștia domiciliază;
    t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu
handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a
reprezentanţilor legali pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere personae
cu handicap grav sau accentuat si personae incadrate in gradul I de invaliditate;
    u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a),
c)-e)  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  82/2006,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;
    v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi
administrării  arhivei,  precum  şi  terenurile  afectate  funcţionării  Centrului  Naţional  de
Administrare a Registrelor Naţionale Notariale;
    w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se
reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele certificate, precum şi cele cu arborete cu
vârsta de până la 20 de ani;
      x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie;
      y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum şi cele închiriate, concesionate sau 
primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu 
excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice. 
      z) suprafețele construite ale terenurilor aferente cladirilor clasate ca monumente istorice, de
arhitectură sau arheologice, prevăzue la art.456 alin.(1),lit.x),indiferent de titularul dreptului de
proprietate  sau  de  administrare  ,cu  exceptia  terenurilor  care  sunt  folosite  pentru  activități
economice.

    (3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele
justificative.



C.  IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT (conf. art. 469 CF)
    (1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:
    a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război,
văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur
mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
    b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap
grav  sau  accentuat  si  a  persoanelor  incadrate  in  gradul  I  de  invaliditate,  respectiv  a
reprezentantilor legali, pe perioada in care au in ingrijire, supraveghere si intretinere personae
cu handicap grav sau accentuat si personae incadrate in gradul I de invaliditate, pentru un
singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
    c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la
art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, si a
persoanelor  fizice  prevazute  la  art.1  din  Ordonanta  Guverbnului  nr.105/1999,  aprobata  cu
modificari  si  completari  ulterioare,  pentru  un  singur  mijloc  de  transport,  la  alegerea
contribuabilului; scutirea ramane valabila si in cazul transferului proprietatii catre copiii acestor
categorii de beneficiar.
    d) mijloacele de transport ale instituţiilor publice;
    e) mijloacele de transport  ale persoanelor juridice,  care sunt utilizate pentru servicii  de
transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri în
afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public;
    f) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare;
     g) mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor în pastoral, astfel cum sunt 
omologate în acest i sens de Registrul Auto Român, folosite exclusiv pentru transportul stupilor 
în pastoral.
    h) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;
    i) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
    j) mijloacele de transport ale fundaţiilor înfiinţate prin testament constituite conform legii, cu
scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii  de cultură naţională, precum şi de a susţine
acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
    k) mijloacele de transport ale organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de
servicii  sociale  în  unităţi  specializate  care  asigură  găzduire,  îngrijire  socială  şi  medicală,
asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie,
persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate,
în condiţiile legii;
    l) autovehiculele acţionate electric;
    m) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în
folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing;
    n) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale.

    TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR
(conf. art. 476 din CF) 
    (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:
     a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de
război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;

     b) certificatele, avizele și autorizațiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1
al  Decretului-lege  nr.  118/1990,  republicat,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  și  a



persoanelor  fizice  prevăzute  la  art.  1  din  Ordonanța  Guvernului  nr.  105/1999,  aprobată  cu
modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare;
    c)  certificatele  de  urbanism  şi  autorizaţiile  de  construire  pentru  lăcaşuri  de  cult  sau
construcţii-anexă;
    d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea
sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului;
    e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public
naţional, judeţean sau local;
    f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o
instituţie publică;
    g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare,
conform legii;
    h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o
instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului;
    i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o
fundaţie înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi
ajuta instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi
cultural;
    j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o
organizaţie  care  are  ca  unică  activitate  acordarea  gratuită  de  servicii  sociale  în  unităţi
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de
recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane
vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
    k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale.

    ART. 479 TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
(conf art. 479 CF)
    (1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi
publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor
activităţi economice.
    (2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane care
închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută
la art. 477 din Codul Fiscal fiind plătită de această ultimă persoană.
    (3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele,
panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor.
    (4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de
identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi
alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale.
    (5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul
efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor,  realizării  de
reclamă şi publicitate.

IMPOZITUL PE SPECTACOLE (conf art. 482 CF)
        Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe
spectacole.

ALTE TAXE LOCALE (conf art. 485 CF)
    Alte taxe locale nu se aplică pentru:



   a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
    b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările 
și completările ulterioare, și persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 
105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și 
completările ulterioare;        
    c)  instituţiile  sau  unităţile  care  funcţionează  sub  coordonarea  Ministerului  Educaţiei  şi
Cercetării  Ştiinţifice  sau a Ministerului  Tineretului  şi  Sportului,  cu excepţia  incintelor  folosite
pentru activităţi economice;
    d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine,
dezvolta  şi  ajuta  instituţii  de  cultură  naţională,  precum şi  de  a  susţine  acţiuni  cu  caracter
umanitar, social şi cultural;
    e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi
specializate care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de
recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane
vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
    f) reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în
gradul I de invaliditate.

Anexele A, B, C, D, E, F și G  fac parte integrantă din prezenta anexă.
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