ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHINDAOANI
Nr. 3483 din 11.10.2019
PROIECT DE HOTARARE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
la nivelul Comunei Ghindaoani , pentru anul 2020
Consiliul Local al Comunei Ghindaoani , Judetul Neamt ;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
1) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția
României, republicată;
2) art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
3) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare;
4) art. 129 , alin. (2), lit. b) și alin. (4) lit. c), art.139 din O.U.G. 57 / 20019 privind
Codul Administrativ ;
5) 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;
6) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
7) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu
modificările și completările ulterioare;
9) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
10) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol;
11) 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;
12) art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
și protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare;
13) art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
14) 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;
15) 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;
16) art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr.
230/2006;

17) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006,
republicată;
18) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
19) Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor
de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
20) art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și
funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 39/2002;
21) art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane
și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002;
22) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019,
aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului
dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și
președintelui Institutul Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;
23) Hotărârii Consiliului Local nr. 28 / 26.04.2008 privind aprobarea Nomenclaturii
stradale la nivelul Comunei Ghindaoani ;
24) Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Ghindaoani nr.
41 / 29.08.2006 , cu prelungirile ulterioare ale termenului ;
25) Hotărârii Consiliului Local nr. 57 / 31.10.2017 privind stabilirea zonelor la nivelul
Comunei Ghindaoani , respectiv rangul IV, in intravilan zona A si B , iar in extravilan
zona A ;
Tinând 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 la
nivelul Comunei Ghindaoani care are rangul IV;
Luând act de :
-Raportul de aprobare înregistrat sub nr. 3483 / 11.10.2019 a primarului Comunei
Ghindaoani , în calitatea sa de inițiator ;
-Raportul de specialitate a Compartimentului de Contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Comunei Ghindaoani înregistrat sub nr. …/ ….10.2019 ;
-raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Ghindaoani ;
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,
In temeiul prevederilor O.U.G. 57 / 20019 privind Codul Administrativ
HOTARASTE :
Art. 1 - (1) Impozitele și taxele locale, precum și taxele speciale, pe anul 2020, se
stabilesc potrivit prezentei hotărâri.

(2) Tabloul 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 Ghindaoani , sunt prevăzute în anexa 1 care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
a) cota prevazuta in art. 457 , alin (1) din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal se
stabileste la 0,1 %
b) cota prevazuta in art. 458 , alin (1) din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal se
stabileste la 0,2 %
c) cota prevazuta in art. 458 , alin (3) din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal se
stabileste la 0,4 %
d) cota prevazuta in art. 458 , alin (4) din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal se
stabileste la 2 %
e) cota prevazuta in art. 460 , alin (1) din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal se
stabileste la 0,2 %
f) cota prevazuta in art. 460 , alin (2) din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal se
stabileste la 0,2 %
g) cota prevazuta in art. 460 , alin (3) din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal se
stabileste la 0,4 %
h) cota prevazuta in art. 460 , alin (8) din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal se
stabileste la 5 %
i) in cazul mijloacelor de transport hibride , prevazute la art 470 , alin (3) din Legea
227 / 2015 privind Codul Fiscal , impozitul pe mijloacele de transport se reduce la
50 % .
Art. 2 - Bonificatia prevazuta la art. 462 , alin. (2) , art. 467 , alin (2) si art.
472 , alin. (2) din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal , pentru plata cu anticipaţie
a impozitului datorat pentru întregul an de către contribuabili , până la data de 31
martie inclusiv , se stabileste dupa cum urmeaza :
a) in cazul impozitului / taxei pe cladiri , la 10 % ;
b) in cazul impozitului / taxei pe teren, la 10 % ;
c) in cazul impozitului / taxei pe mijlocul pe mijlocul de transport , la 10 % ;
Art. 3 – (1) Cotele aditionale prevazute la art. 489, alin. (1) , alin. (2) , alin. (3)
din Legea 227 / 2015 privind Codul Fiscal , se stabilesc astfel :
a) in cazul impozitului si taxei pe cladiri – persoane fizice la 10 % ;
b) in cazul impozitului si taxei pe cladiri – persoane juridice , la 10 %;
c) in cazul impozitului si taxei pe teren , prevazut la art. 465, alin. (3) –
persoane fizice si juridice , la 10 % ;
d) in cazul impozitului si taxei pe teren , prevazut la art. 465, alin. (7) –
persoane juridice , la 10 % ;
e) in cazul impozitului asupra mijlocului de transport prevazut la art. 470 , alin.
(2) si alin. (7) pentru persoanele fizice , la 0 % ;
f) in cazul impozitului aspra mijlocului de transport prevazut la art. 470 , alin.
(2) si alin. (7) pentru persoanele juridice , la 0 % ;
g) in cazul taxelor pentru eliberarea :
g.1. - certificatului de urbanism , la 0 % ;

g.2. - autorizatiei de construire , autorizatiei de desfiintare la 0 %;
g.3. - autorizatiei de foraje si excavari , la 0 %;
g.4. - autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente , la 10 %;
g.5. - avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului , la 0 %;
g.6. - certificatului de nomenclatura stradala , la 10 % ;
g.7. – autorizatiei sanitare de functionare la 10 %
h) – in cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, la
10 % ;
i) in cazul taxei pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa ,
la 0 % ;
j) in cazul taxei pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile
cadastrale la 10 % ;
(2) In cazul impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe , cota aditionala
prevazuta la alin. ( 1) este inclusa in nivelurile acestora prevazuta la anexa nr. 1 .
Art. 4 – Terenurile pentru care nu se datoreaza impozitul, potrivit art. 464
lit. ,,i” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , sunt:
…………-……………………….
Art. 5 – Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale,
inclusiv hotararile Consiliului Local al Comunei Ghindaoani, prin care s-au instituit
/ stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal
curent , este prevazuta in anexa nr. 2.
Art. 6 – Lista cuprinzand actele normative, inclusiv hotararile Consiliului Local
al Comunei Ghindaoani , in temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o
perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent , este prevazuta in anexa nr. 3.
Art. 7 – Se aproba procedura de calcul si plata a taxelor prevazute la art. 486
din legea 227 / 2015 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,
potrivit anexei nr. 4 .
Art. 8 – Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de
persoane fizice prevazute la art. 495 , lit. d) , din Legea nr. 227 / 2015 privind
Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit anexei nr. 5.
Art. 9 – Anexele de la nr. 1 la nr. 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 10 – Se aprobă anularea creanţelor fiscale aflate în sold la data de 31.12.2019,
mai mici de 10 lei inclusiv , conform art. 266 alin. (6) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală .
Art. 11 - (1) Prezenta hotarare se comunica Prefectului Judetului Neamt in
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta
publica prin grija secretarului Comunei Ghindaoani.
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul
autoritatilor administratiei publice locale si pe site-ul primariei .
INITIATOR ,
PRIMAR
GHEORGHE MANEA

Avizeaza pentru legalitate ,
Secretar general al Comunei Ghindaoani
ARISTIDE MIRON

ANEXA nr. 1
la Hotărârea Consiliului Local nr. …..… din ………………….
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2019

TABLOUL

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 Ghindaoani ,
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
Art. 457 alin. (1)

CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

0,1%

Art. 457 alin. (2)

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

0,1 %

-

lei/m² -

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2018

Valoarea impozabilă

Tipul clădirii
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
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
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
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

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL
LOCAL PENTRU ANUL 2019

Valoarea impozabilă

Cu instalații de apă,
canalizare, electrice și
încălzire (condiții
cumulative)

Fără instalații de apă,
canalizare, electricitate
sau încălzire

Cu instalații de apă,
canalizare, electrice și
încălzire (condiții
cumulative)

Fără instalații de
apă, canalizare,
electricitate sau
încălzire

1.000

600

1.000

600

300

200

300

200

200

175

200

175

125

75

125

75

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

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

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

Art. 458 alin. (1)
Art. 460 alin. (1)
Art. 460 alin. (2)
Art. 462 alin. (2)

Art. 465 alin. (2)
Zona în
cadrul
localității

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU
ANUL 2019
0,2%
0,2%
0,2%
10%

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU
ANUL 2020
0,2 %
0,2 %
0,2 %
10 %

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN

IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE

SITUATE IN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCTII
- lei/ha -

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități
I
II
III
IV
V
978
782
-

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL
2020

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități
0
I
II
III
IV
V
978
782
-

0
A
B
C
D
Art. 465 alin. (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de

folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se
înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).

Art. 465 alin. (4) IMPOZITUL / TAXA PE TERENURILE SITUATE IN INTRAVILAN ORICE ALTA CATEGORIE DE
FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII , inclusiv coeficientul de corectie de 1,1 si majorarea de 10 %
- lei/ha -

Nr.
crt.

Zona

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

Categoria
A
B
C
D
A
B
C
de folosință
34
25
34
25
1
Teren arabil
25
23
25
23
2
Pășune
25
23
25
23
3
Fâneață
56
42
56
42
4
Vie
64
56
64
56
5
Livadă
34
25
34
25
6
Pădure sau alt teren
cu vegetație forestieră
18
16
18
16
7
Teren cu ape
x
x
x
x
x
x
x
8
Drumuri și căi ferate
x
x
x
x
x
x
x
9
Neproductiv
Art. 465 alin. (5) Suma stabilită conform art. 465, alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie de 1,1

D
-

x
x

Art. 465 alin. (7)
IMPOZITUL /TAXA PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN (inclusiv coeficientul de
corectie de 1,1 si majorarea de 10 %)
- lei/ha Categoria de folosință
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

Teren cu construcții
Teren arabil
Pășune
Fâneață
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt.
7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri și căi ferate
Teren neproductiv

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL PENTRU
ANUL 2019
38

NIVELURILE STABILITE
DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020
38

60
34
34
67
x
68
x
19

60
34
34
67
x
68
x
19

x
7
41
X
x

x
7
41
X
x

Art. 467 alin. (2)

Art. 470 alin. (2)
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2018

10%

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL
2019

10%

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL
LOCAL
PENTRU ANUL 2019

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea
8
cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv
Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste
9
1.600 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3
18
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3
72
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3
144
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
290
Autobuze, autocare, microbuze
24
Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată
30
de până la 12 tone, inclusiv
Tractoare înmatriculate
18

II. Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrică
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

Art. 470 alin. (3)

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta

8
9
18
72
144
290
24
30
18

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL
LOCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL
LOCAL PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

- lei/200 cm3 -*
- lei/200 cm3 -*
4
4
6
6
75 lei/an
75 lei/an
* grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

50%

50 %

Art. 470 alin. (5)

Numărul de axe și greutatea brută încărcată
maximă admisă
I

două axe

II

3 axe

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7

Masa de cel puțin
Masa de cel puțin
Masa de cel puțin
Masa de cel puțin
Masa de cel puțin
Masa de cel puțin
Masa de cel puțin
Masa de cel puțin
Masa de cel puțin
Masa de cel puțin
Masa de cel puțin
Masa de cel puțin

III 4 axe
1
2
3
4
5
6

Masa de cel puțin
Masa de cel puțin
Masa de cel puțin
Masa de cel puțin
Masa de cel puțin
Masa de cel puțin

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
Impozitul (în lei/an)

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020
Impozitul (în lei/an)

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

Alte sisteme de
suspensie pentru axele
motoare

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

12 tone, dar mai mică de 13 tone
13 tone, dar mai mică de 14 tone
14 tone, dar mai mică de 15 tone
15 tone, dar mai mică de 18 tone
18 tone

0
142
395
555
555

142
395
555
1.257
1.257

0
142
395
555
555

142
395
555
1.257
1.257

15 tone, dar mai mică de 17 tone
17 tone, dar mai mică de 19 tone
19 tone, dar mai mică de 21 tone
21 tone, dar mai mică de 23 tone
23 tone, dar mai mică de 25 tone
25 tone, dar mai mică de 26 tone
26 tone

142
248
509
661
1.019
1.019
1.019

248
509
661
1019
1.583
1.583
1.583

142
248
509
661
1.019
1.019
1.019

248
509
661
1019
1.583
1.583
1.583

23 tone, dar mai mică de 25 tone
25 tone, dar mai mică de 27 tone
27 tone, dar mai mică de 29 tone
29 tone, dar mai mică de 31 tone
31 tone, dar mai mică de 32 tone
32 tone

661
670
1.046
1.661
1.661
1.661

670
1.046
1.661
2.464
2.464
2.464

661
670
1.046
1.661
1.661
1.661

670
1.046
1.661
2.464
2.464
2.464

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

Art. 470 alin. (6)

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă
admisă
I

2 + 1 axe

II

2 + 2 axe

III

2 + 3 axe

IV

3 + 2 axe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
1
2
3
4

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puțin 28 tone
Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puțin 38 tone
Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puțin 40 tone
Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puțin 44 tone

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019
Impozitul (în lei/an)

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020
Impozitul (în lei/an)

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

alte sisteme de
suspensie pentru axele
motoare

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

alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare,
majorate

0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
445
803
1.408
1.408

0
0
0
64
147
344
445
803
803

0
0
64
147
344
445
803
1.408
1.408

138
321
528
775
936
1.537
2.133
2.133
2.133

321
528
775
936
1.537
2.133
3.239
3.239
3.239

138
321
528
775
936
1.537
2.133
2.133
2.133

321
528
775
936
1.537
2.133
3.239
3.239
3.239

1.698
2.363
2.363

2.363
3.211
3.211

1.698
2.363
2.363

2.363
3.211
3.211

1.500
2.083
2.881
2.881

2.083
2.881
4.262
4.262

1.500
2.083
2.881
2.881

2.083
2.881
4.262
4.262

V

3 + 3 axe
1
2
3
4

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puțin 44 tone

Art. 470 alin. (7)

853
1032
1.542
1.542

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

NIVELURILE STABILITE
DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

9
34
52
64

9
34
52
64

Mijloace de transport pe apă

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019

10%

1.032
1.542
2.454
2.454

NIVELURILE STABILITE
DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

Impozit - lei -

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport și agrement
5. Scutere de apă
6. Remorchere și împingătoare:
a) până la 500 CP, inclusiv
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv
d) peste 4000 CP
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone,
inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

Art. 472
alin. (2)

853
1032
1.542
1.542

Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată

Art. 470 alin. (8)

1.032
1.542
2.454
2.454

Impozit - lei -

21
56
210
0
210
X
559
909
1.398
2.237
182
X
182
280

21
56
210
0
210
X
559
909
1398
2237
182
X
182
280

490

490

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

10 %

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
Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism
a) până la 150 m² inclusiv
b) între 151 și 250 m² inclusiv
c) între 251 și 500 m² inclusiv
d) între 501 și 750 m² inclusiv
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv
f) peste 1.000 m²

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

- lei -

- lei -

Art. 474 alin. (4)

3
3,5
4,5
6
7
7,5 + 0,005 lei/m2, pentru fiecare
m2 care depășește 1.000 m2
15 lei

3
3,5
4,5
6
7
7,5 + 0,005 lei/m2 , pentru fiecare
m2 care depășește 1.000 m2
15 lei

Art. 474 alin. (10)

8 lei

8 lei

8 lei

8 lei

14 lei
pentru fiecare racord

14 lei
pentru fiecare racord

10 lei

10 lei

22 lei

22 lei

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

50 lei ( adica 25 lei atestatul ,
25 lei carnetul de comercializare)

50 lei ( adica 25 lei atestatul ,
25 lei carnetul de comercializare)

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind
desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață de
până la 500 m2, inclusiv

100 lei

100 lei

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind
desfășurarea activității de alimentație publică pentru o suprafață
mai mare de 500 m2

-

-

Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

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

Art. 474 alin. (15)

Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri
și branșamente

Art. 474 alin. (16)

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și
adresă

Art. 475 alin. (1)

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

Art. 475 alin. (2)

Art. 475 alin. (3) lit. a)

Art. 475 alin. (3) lit. b)

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 2019

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

Art. 478 alin. (2)
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

35

35

25

25

3%

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

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

Art. 481 alin. (2)

- lei/m2 sau fracțiune de m2 -

3%

- lei/m2 sau fracțiune de m2 -

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Impozitul pe spectacole
a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă 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
b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate
la lit. a)

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

2%

2%

2%

2%

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

Art. 484

Taxe speciale

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

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.
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.
Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de
divorț pe cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre
500
a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din
această valoare*.
Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice
35 pentru fiecare m2 sau
de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri.
fractiune de m2

Art. 486 alin. (6)  Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor unifamiliale, pentru care
s-au alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor.

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE

Sunt prevăzute în anexa A
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020
-

200 lei (este prevăzuta în anexa
B)
500 lei (este prevăzuta în anexa B
35 pentru fiecare m2 sau
fractiune de m2
-

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

Art. 489 alin. (2)

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL
2019*

„(2) Cotele adiționale … nu pot fi mai mari de
50% față de nivelurile maxime stabilite în
prezentul titlu.”

0%-10% ( fiind prezentate in art. 3 al
H.C.L.)

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020*

0%-10% ( fiind prezentate in art. 3 al H.C.L.)

*Se inserează rând pentru fiecare impozit și taxă locală asupra căruia/căreia se stabilește cotă adițională.

NOTĂ: Cotele adiționale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote
procentuale.

Art. 489 alin. (4)
Art. 489 alin. (5)

-

Capitolul VIII - Taxe speciale

ART.484

Taxa pentru utilizarea spatiului destinat oficierii de casatorii
Taxa pentru oficierea de casatorii in afara sediului primariei , cu exceptia situatiilor motivate cu
acte medicale
Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea activității de comercializare în zone publice
Taxa Xerox
Taxa formular
Taxa anuala pentru detinerea sau utilizarea urmatoarelor tipuri de echipamente si utilaje, cum ar
fi : cositoare , autocositoare , remorca
Taxa acte pentru succesiune
Taxa acte – contract de arendare
Taxa pentru inregistrare la nivelul comunei a carutelor ( care se percepe o singura data de la
proprietar si nu este o taxa anuala )
Taxa pentru inregistrarea la nivelul comunei a vehiculelor cu / fara capacitate cilindrica evidentiata
( care se percepe o singura data de la proprietar si nu este o taxa anuala )
Taxa pentru transmiterea prin fax a unui act in strainatate (o pagina in format A4)
Taxa pentru eliberarea de urgenta a certificatului de urbanism ( in 3 zile lucratoare de la
inregistrarea cererii )
Taxa pentru eliberare copii după documente aflate în arhiva Primăriei
Tarif pentru eliberarea de duplicate acte de stare civila
Taxa pentru viza anuala a atestatului de producator
Taxa edilitar – gospodareasca
Taxa apararea civila si P.S.I.
Taxa – documentatii - procedura vanzare teren extravilan
Taxa pentru inregistrarea a mai mult de 2 autovehicule / an / persoana , incepand cu al 3 –lea
autovehicul

-

ANEXA A
NIVELURILE PENTRU ANUL 2020
100 lei din care 50 % se acorda
persoanei care oficiaza casatoria
200 lei din care 50 % se acorda
persoanei care oficiaza casatoria
15 lei
0,5 lei / pag.
3 lei
25 lei/an/vehicul
30 lei
15 lei
10 lei
20 lei
20 lei
70 lei
6 lei / fila
20 lei / act
20 lei
5 lei / an / familie
3 lei / an / familie
50 lei
100 lei

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
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

70 – 279
279 – 696

70 – 279
279 – 696

325 – 1.578

325 – 1.578

- lei -

 lit. a) se sancționează cu amendă
 lit. b) se sancționează cu amendă
(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.

- lei -

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
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă
 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

280 – 1.116
1.116 – 2.784

280 – 1.116
1.116 – 2.784

1.300 – 6.312

1.300 – 6.312

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE

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.

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 –
instalatii pentru macinarea cerealelor – mori , urluitoare .
Art. 486 alin. (4) – taxa pentru indeplinirea proceduri de divort pe cale administrativa

Art. 486 alin. (6) 

Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor
unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor.

Anexa B
NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL
2019
- lei -

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL PENTRU
ANUL 2020
- lei -

100 lei / an

100 lei / an

500 lei

500 lei
-

-

-

Nr.
crt.

Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare în funcție de care se stabilesc cotele
adiționale

Anexa C

1. Pentru buna derulare a investitiilor , precum si a activitatilor curente la nivelul Comunei Ghindaoani s-a apreciat necesar instituirea unor cote
aditionale , in limita prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
2.
NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea criteriilor respective.

Nr.
crt.

REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL

Anexa D

Temeiurile juridice
1.
Art. 456 alin. (2) …
2.
3.
Art. 464 alin. (2) …
4.
5.
Art. 464 alin. (4) …
6.
7.
Art. 469 alin. (2) …
8.
9.
Art. 469 alin. (4) …
10.
11.
Art. 476 alin. (2) …
12.
13.
Art. 485 alin. (1) …
14.
15.
Art. 487 alin. (1) …
16.

NOTĂ: 1. Se cuprind numai reducerile și scutirile acordate prin prezenta hotărâre care are caracter normativ.
2. Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii
administrativ-teritoriale.

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

III. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2

) Extras din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „Art. 50. – (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanță de
urgență se actualizează anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției.;”
2
) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
………………………………………………………………………………
b) taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege;
………………………………………………………………………………
(11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. b) … se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.”
1

NIVELURILE
ACTUALIZATE1/AJUSTATE2
Extras din norma juridică
PENTRU ANUL 2019
- lei Art. 3. – (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel:
a) până la valoarea de ……1) lei – 8%, dar nu mai puțin de …..2) lei;
5001) … 202)
1
2
3
4
b) între …… ) lei și …… ) lei - …… ) lei + 7% pentru ce depășește …… ) lei;
5011) … 5.0002) … 403) … 5004)
c) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 5% pentru ce depășește ……4) lei;
d) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 3% pentru ce depășește ……4) lei;
e) între ……1) lei și ……2) lei - ……3) lei + 2% pentru ce depășește ……4) lei;
f) peste ……1) lei - ……2) lei + 1% pentru ce depășește ……3) lei.

5.0011) … 25.0002) … 3553) …
5.0004)
1
25.001 ) … 50.0002) … 1.3553) …
25.0004)
50.0011) … 250.0002) … 2.1053) …
50.0004)
250.0001) … 6.1052) … 250.0003)

Art. 5. – (1) Cererile în materia partajului judiciar se taxează astfel:
b) stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se cuvine fiecărui
50
coproprietar …… lei pentru fiecare coproprietar;
Art. 6. – (1) Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii speciale
prevăzute de titlul X al cărții a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită
501) … 2.0002) … 2003) … 2.0004)
în continuare Cod de procedură civilă, se taxează cu ……1) lei, dacă valoarea
cererii nu depășește ……2) lei, și cu ……3) lei, pentru cererile a căror valoare
depășește ……4) lei.
(2) Cererile privind ordonanța de plată, prevăzută de titlul IX al cărții a VI-a din
200
Codul de procedură civilă, se taxează cu …… lei.
(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluționate
potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărții a VI-a din Codul de
100
procedură civilă, se taxează cu …… lei.
(4) Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială, când sunt
neevaluabile în bani, se taxează cu 201) lei. Când cererea formulată pe cale de
201) … 502) … 2.0003) …
ordonanță președințială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 502) lei,
2004) …2.0005)
dacă valoarea acesteia nu depășește 2.0003) lei, și cu 2004) lei, dacă valoarea ei
depășește 2.0005) lei.
Art. 7. – Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri pentru daunele
morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei persoane fizice se taxează
100
cu …… lei.
Art. 8. – (1) Se taxează cu …… lei următoarele acțiuni și cereri introduse la
100
instanțele judecătorești:
(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu este
accesorie acțiunii în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea
unui act juridic patrimonial se taxează cu 501) lei, dacă valoarea cererii nu
501) … 5.0002) … 3003) … 5.0004)
2
3
depășește 5.000 ) lei, și cu 300 ) lei, pentru cererile a căror valoare depășește
5.0004) lei.
Art. 9. – Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:

NIVELURILE
ACTUALIZATE1/AJUSTATE2
PENTRU ANUL 2020
- lei 5001) … 202)
… 5.0002) … 403) …
5004)
1
5.001 ) … 25.0002) … 3553) …
5.0004)
1
25.001 ) … 50.0002) … 1.3553) …
25.0004)
50.0011) … 250.0002) …
2.1053) … 50.0004)
250.0001) … 6.1052) …
250.0003)
5011)

50

501) … 2.0002) … 2003) …
2.0004)

200
100

201) … 502) … 2.0003) …
2004) …2.0005)

100
100
501) … 5.0002) … 3003) …
5.0004)

a) cereri de recuzare în materie civilă – pentru fiecare participant la proces –
100
100
pentru care se solicită recuzarea - …… lei;
b) cereri de strămutare în materie civilă - …… lei;
100
100
c) cereri de repunere în termen - …… lei;
20
20
d) cereri de perimare - …… lei;
20
20
e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile
20
20
judiciare și despăgubirile potrivit art. 190 din Codul de procedură civilă - …… lei
f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de chemare în
judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de procedură civilă - ……
20
20
lei;
h) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute - …… lei;
50
50
i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la dosar, atunci
0,20
0,20
când sunt efectuate de către instanță - …… lei/pagină;
j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru
1
1
fiecare exemplar de copie - …… leu/pagină;
k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă fapte sau
situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori cu privire la dosarele
1
1
aflate în arhiva acestora - …… leu/pagină;
l) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe
hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive, se taxează cu …… lei
5
5
pentru fiecare exemplar de copie.
Art. 10. – (1) În materia executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:
a) cereri pentru încuviinţarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu 20
20
…… lei;
b) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii - ……
50
50
lei.
(2) În cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la valoarea
bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când
acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă
1.0001) … 100 2)
1.0001) … 100 2)
acestei contestații nu poate depăși suma de ……1) lei, indiferent de valoarea
contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani,
contestația la executare se taxează cu ……2) lei.
(4) Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile,
501) … 5.0002) … 3003) …
cu ……1) lei, dacă valoarea cererii nu depășește ……2) lei, și cu ……3) lei, pentru
501) … 5.0002) … 3003) … 5.0004)
5.0004)
cererile a căror valoare depășește ……4) lei.
Art. 11. – (1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează:
a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri care să
consfințească înțelegerea părților, inclusiv când este rezultată din acordul de
20
20
mediere - …… lei;
b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii - …… lei; când cererile au ca obiect
instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor se taxează
1001) … 1.0002)
1001) … 1.0002)
cu …… lei;
c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva încheierii
20
20
de soluționare a contestației - …… lei.
Art. 12. – Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxează după
cum urmează:

a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului
300
acestora - …… lei;
b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către organizațiile prevăzute
în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare,
200
precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei;
c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către asociațiile fără scop
lucrativ, fundații, uniuni și federații de persoane juridice fără scop lucrativ,
100
precum și pentru modificarea actelor constitutive ale acestora - …… lei.
Art. 13. – Acțiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează:
a) pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor conexe, pentru
constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor
de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea
100
oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru
asigurarea reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului atins - …… lei;
b) pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor
născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv
100
drepturile patrimoniale ale inventatorului - …… lei;
c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă,
300
desene și modele industriale - …… lei.
Art. 14. – (1) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la instanțele
judecătorești în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu
modificările și completările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 10/2004
privind falimentul instituțiilor de credit, aprobată cu modificări și completări prin
200
Legea nr. 287/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr.
503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea
voluntară în activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, se
taxează cu …… lei.
(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect înregistrări
100
în registrul comerțului se taxează cu …… lei.
Art. 15. – Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:
a) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în
200
continuare Codul civil - …… lei;
b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și c) din
100
Codul civil - …… lei;
c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) din Codul
50
civil - …… lei;
d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației
50
compensatorii - …… lei;
e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care au ca obiect
stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției
părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al
20
altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința
familiei - …… lei fiecare cerere;
f) orice altă cerere neevaluabilă în bani - …… lei, dacă nu sunt scutite, potrivit
20
legii, de taxă de timbru.

300
200
100

100

100
300

200

100

200
100
50
50

20

20

Art. 16. – În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat
al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează:
a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului
pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverințe sau a
50
50
oricărui altui înscris - …… lei;
b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea pagubelor
suferite printr-un act administrativ – 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult
300
300
de …… lei.
Art. 17. – Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, se taxează după cum
urmează:
a) contestația împotriva deciziei Colegiului director al Camerei Notarilor Publici
sau, după caz, a Biroului executiv al Consiliului Uniunii Notarilor Publici prin care
100
100
au fost soluționate conflictele de competență dintre notarii publici - …… lei;
b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act
20
20
notarial - …… lei.
Art. 18. – Se taxează cu …… lei următoarele cereri formulate potrivit Legii nr.
20
20
188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu modificările ulterioare:
Art. 19. – În materie contravențională, plângerea împotriva procesului-verbal de
constatare și sancționare a contravenției, precum și calea de atac împotriva
20
20
hotărârii pronunțate se taxează cu …… lei.
Art. 20. – Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu pun în
50
50
discuție fondul dreptului, se taxează cu …… lei.
Art. 21. – Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de locatari sau
20
20
mixte și apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat se taxează cu …… lei.
Art. 22. – Cererile adresate Ministerului Justiției se taxează după cum urmează:
a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri,
10
10
destinate a fi utilizate în străinătate - …… lei pentru fiecare înscris ori copie;
b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților - …… lei;
300
300
c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de consilier juridic
și a experienței dobândite în România, în vederea admiterii și practicării acesteia
în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic
European; pentru atestarea calificării de traducător și interpret autorizat, în
vederea exercitării acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale
100
100
Spațiului Economic European ori în Confederația Elvețiană; pentru atestarea
calificării de expert tehnic judiciar în vederea exercitării acesteia în statele
membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European ori în
Confederația Elvețiană - …… lei;
d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii calificării
profesionale de traducător și interpret autorizat sau expert tehnic judiciar, în
condițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor
100
100
profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și
completările ulterioare - …… lei.
Art. 23. – (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 50% din:
a) taxa datorată pentru cererea sau acțiunea neevaluabilă în bani, soluționată de
20
20
prima instanță, dar nu mai puțin de …… lei;

b) taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și acțiunilor evaluabile în
bani, dar nu mai puțin de …… lei.
Art. 24. – (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu …… lei
dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1)
pct. 1-7 din Codul de procedură civilă.
(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de
drept material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu
50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de ……1) lei; în
aceeași ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se
taxează cu ……) lei.
Art. 25. – (1) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau,
după caz, a recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:
(2) Se taxează cu …… lei cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz,
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:
(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai considerentele
hotărârii se timbrează, în toate situațiile, cu …… lei.
Art. 26. – (1) Pentru formularea contestației în anulare se datorează taxa de ……
lei.
(2) Cererea de revizuire se taxează cu …… lei pentru fiecare motiv de revizuire
invocat.
(3) Acţiunea în anulare a hotărârii arbitrale se taxează cu 100 lei pentru fiecare
motiv invocat. Recursul împotriva hotărârii pronunţate în acţiunea în anulare se
timbrează potrivit art. 24, care se aplică în mod corespunzător.
Art. 27. – Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor
scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, se taxează cu …… lei.
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JUDETUL NEAMT
COMUNA GHINDAOANI

ANEXA 2 LA H.C.L. GHINDAOANI
NR………..DIN …………………

LISTA
actelor normative prin care sunt instituite /stabilite
impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent

Numarul si data
Continutul pe scurt
actului normativ
A.) - LEGI
Legea 227 / 2015
Codul fiscal
LEGE 207 / 2015
privind Codul de procedură fiscala
B.) - HOTARARI ALE GUVERNULUI
H.G. 1309 / 2012
privind nivelurile pentru valorile impozabile ,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe
asimilate acestora , precum şi amenzile
aplicabile începând cu anul 2013 ;
H.G. 1 / 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
C.) - ORDONANTE ALE GUVERNULUI
O.U.G. 80 / 2013
privind taxele judiciare de timbru
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ANEXA 3 LA H.C.L. GHINDAOANI
NR……….DIN …………………

LISTA
actelor normative
in temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o perioada de 5 ani
anteriori anului fiscal curent

Numarul si data
Actului normariv
Continutul pe scurt
A. LEGI
571 / 2003
Codul fiscal
227 / 2015
Codul fiscal
207 / 2015
privind Codul de procedura fiscala
B. HOTARARI ALE GUVERNULUI
1309 / 2012
privind nivelurile pentru valorile impozabile ,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate
acestora , precum şi amenzile aplicabile începând cu
anul 2013 ;
H.G. 1 / 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
C. ORDONANTE ALE GUVERNULUI
O.G. 1 / 09.01.2013
pentru reglementarea unor masuri financiar –
fiscale in domeniul impozitelor si taxelor locale
D. ORDONANTE DE URGENTA ALE GUVERNULUI
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ANEXA 4 LA H.C.L. GHINDAOANI
NR…………DIN ………………………

PROCEDURILE
de calcul si plata a taxelor aferente art. 486 din Codul fiscal

I. Pentru vehiculele lente existente in patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la
data de 01 ianuarie , taxele locale datorate pentru intregul an fiscal se achita pana cel
tarziu la data de 15 martie a anului de referinta :
- pentru vehiculele lente dobandite dupa data de 01 ianuarie , taxele locale se
datoreaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a dobandit vehiculul
lent , proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv , si se achita
in cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobandirii ;
- pentru vehiculele lente instrainate ori scoase din functiune , taxele locale aferente
se dau la scadere incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs
aceasta situatie , proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv ,
regularizarea sumelor achitate in plus facand obiectul compensarii , potrivit L. 207/ 2015
privind Codul de procedura fiscala .
II. Taxa pentru utilizarea spatiului destinat oficierii de casatorii este 100 lei .
Spatiul oficial este in cadrul cladirii Primariei Comunei Ghindaoani . Taxa se achita o
data cu intocmirea declaratiei de casatorie .
III. Taxa pentru oficierea de casatorii in afara sediului primariei , cu exceptia
situatiilor motivate cu acte medicale este de 200 lei . Legislatia privind casatoria permite
oficierea si in afara sediului primariei . Taxa se achita o data cu intocmirea declaratiei de
casatorie si solicitarea oficierii in afara sediului primariei .

………………..………
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ANEXA 5 LA H.C.L. GHINDAOANI
NR………… DIN ……..……………

PROCEDURA
de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice
prevazute la art. 495 lit. d) din Codul fiscal
Persoanele fizice ale caror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim pe
economie ori constau in exclusivitate din ajutorul de somaj sau de ajutor social ,
beneficiaza de scutire sau reducere de la plata impozitului pe cladiri pentru o cladire
folosita ca domiciliu de persoana fizica ce datoreaza acest impozit si de la plata
impozitului pe teren pentru terenul aferent cladirii folosite ca domiciliu al persoanei
respective.
In cazul unei calamitati naturale , persoanele fizice afectate , beneficiaza de scutire
sau reducere de la plata impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren, precum si a taxei
pentru eliberarea certificatului de urbanism si autorizatiei de contruire .
Facilitatile prevazute mai sus , se aplica persoanei respective cu incepere de la data
de intai a lunii urmaroare celei in care persoana depune documentele justificative in
vederea scutirii sau reducerii.
Facilitatile fiscale prevazute mai sus se acorda numai la cererea scrisa a
persoanelor fizice, care va cuprinde :
a) elementele de identificare a contribuabilului ;
b) sumele datorate sau neachitate la bugetul local, pentru care se solicita scutirea sau
reducerea la plata ;
c) perioada pentru care sumele sunt datorate sau neachitate , precum si data scadentei
acestora ;
d) natura facilitatilor solicitate si o succinta prezentare a posibilitatilor de plata a
debitelor pentru care se solicita inlesnirea ;
e) modul de respectare a eventualelor facilitati la plata , daca este cazul.
Persoanele fizice solicitante , pot depune orice alte elemente si documente
considerate utile pentru solutionarea cererii.
Cererea de acordare a facilitatilor fiscale, impreuna cu documentele prevazute mai
sus, se constituie intr-un dosar care se depune de catre debitor la consiliul local.
Dosarul complet, intocmit de compartimentul de specialitate al autoritatiilor
administratiei publice locale, precum si propunerea de solutionare a cererii de acordare a
facilitatilor fiscale sunt inaintate de catre seful acestui compartiment primarului, care
ulterior il va prezenta consiliului local spre solutionare.

Pentru solutionarea fiecarui dosar privind cererea de acordare a facilitatilor fiscale
vor fi avute in vedere urmatoarele :
a) rezultatele verificarilor efectuate de compartimentele de specialitate ale fiecarei
autoritati a administratiei publice locale vor fi cuprinse intr-o nota de constatare
in care vor fi prezentate , in principal:
- realitatea datelor prezentate in cererea de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor,
taxelor si a altor venituri ale bugetului local respectiv;
- respectarea de catre solicitant a reglementarilor legale in vigoare privind disciplina
financiara;
- existenta unor posibilitati concrete de achitare in viitor a obligatiilor restante ;
- orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare , de
respingere sau modificare si completare a cererii ;
b) prevederile din legile speciale , potrivit carora se pot acorda , de la caz la caz ,
reduceri si scutiri de la plata impozitelor si taxelor ;
c) documentele justificative prezentate de platitor ;
d) propunerea de solutionare a cererii de acordare a inlesnirilor la plata , elaborata de
compartimentul de specialitate din cadrul autoritatii administratiei publice locale
respective ;
e) orice alte elemente necesare solutionarii cererii.
Termenul de solutionare a dosarului privind cererea de acordare a facilitatilor
fiscale este de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cererii la autoritatea
administratiei la care s-a depus .
Dosarul privind cererea de acordare a facilitatilor fiscale se claseaza daca acesta
nu poate fi intocmit in mod complet , din motive imputabile solicitantului . Clasarea si
motivele acesteia vor fi comunicate in scris solicitantului in termen de 5 zile de la
clasarea dosarului .
Solicitantul inlesnirii la plata impozitului , taxei si a altui venit al bugetului local va fi
instiintat in scris despre hotararea consiliului local , in termen de 5 zile lucratoare de la
data adoptarii acesteia .
…………………

