Anexa 1 la HCL Nr........./2019
Avand in vedere modificarile legislatiei conform Legii 227/2015 Art.491 actualizat in 2018 in Indexarea
impozitelor şi taxelor locale se va tine cont si de rata inflatie comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului
Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice 1,34%
În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită
pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul
fiscal anterior respectiv 1,34% .

I Impozitul/taxa pe clădiri
Art.457 - Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor
fizice
(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile - anexă, aflate în proprietatea persoanelor
fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,15% asupra valorii
impozabile.
(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei
construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă
corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:
Valoarea impozabilă
- lei/m2 Tipul clădirii

Cu instalaţii de
Fără instalaţii de
apă, canalizare,
apă, canalizare,
electrice şi
electrice sau
încălzire (condiţii
încălzire
cumulative)

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

1013,4

608,04

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

304,02

202,68

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

202,68

177,34

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

126.67

76

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi
75% din suma
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la care s-ar aplica
mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile clădirii
de clădiri prevăzute la lit. A - D

75% din suma
care s-ar aplica
clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi
50% din suma
adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la care s-ar aplica
mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, clădirii
în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A D

50% din suma
care s-ar aplica
clădirii

(3) În cazul unei clădiri care are pereții exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea
valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă
corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.
(4) Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se determină prin însumarea
suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale
celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca
locuință, ale scărilor și teraselor neacoperite.
(5) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul
exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea
suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în
care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2) - (5) cu
coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
Zona în cadrul localităţii

Rangul localităţii
0

I

II

III

IV

V

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B
C

2,50

2,40

2,30

2,20

2,40

2,30

2,20

2,10

1,05
1,00

1,00
0,95

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

In conformitate cu Legea nr.351/2001 Privind aprobarea Planului de arnajare a teritoriului
national -Sectiunea a IV Reteaua de localitati , la nivelul comunei Musetesti se stabileste
rangul IV respectiv rangul V ;
e) rangul IV - sate resedinta de comuna ; respectiv ( satul Musetesti )
f) rangul V - sate componente ale comunelor si sate apartinand municipiilor si oraselor
respectiv ( satele Gamani, Grui, Bircaciu, Stancesti, Stancesti-Larga, Arseni )
Totodata se stabilesc si doua zone de impozitare:
Zona A cuprinde satele : Musetesti, Grui, Bircaciu, Gamani, Stancesti, Stancesti-Larga
Zona B cuprinde satul : Arseni
(8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) se
reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a
anului fiscal de referință;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.
(9) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de
vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care
a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea
complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenție la structura de rezistență a clădirii,
pentru asigurarea cerinței fundamentale de rezistență mecanică și stabilitate, prin acțiuni de
reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum și, după caz, alte
lucrări de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a
celorlalte cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând, în principal,

creșterea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientale și funcționale a clădirii.
Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare
majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii
executării lucrărilor.
Art.458 - Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea
persoanelor fizice
(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe
clădiri pentru anul 2020 se calculează prin aplicarea unei cote de 1% asupra valorii care poate
fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5
ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în
cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru
activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1),
impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate
conform tabelului cu valorile pentru cladirile rezidențiale.
ART. 459 - Calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea
persoanelor fizice

(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul
se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial
cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. (2) În cazul în care la
adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate
economică, impozitul se calculează conform art. 457.
(3) Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi
evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:
a) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;
b) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se
desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina
persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform
prevederilor art. 458.
* Orice persoana care dobândeşte,construieşte,instraineaza ,extinde,imbunatateste,demolează
sau modifica in alt mod o clădire existenta are obligaţia de a depune o declaraţie la
compartimentul de specialitate in termen de 30 de zile de la momentul in care s-a produs.
* Depunerea peste 30 de zile ,sau nedepunerea declaraţiilor constituie contravenţie si se
sancţionează cu amenda conform legii.
* In cazul in care dreptul de proprietate asupra unei cladiri este transmis in cursul unui an
fiscal ,impozitul va fi datorat de persoana care detine dreptul de de proprietate asupra cladirii
la data de 31 decembrie a anului fiscal antereior anului in care se instraineaza.
* In cazul extinderii,imbunatatirii ,desfintarii partiale sau a altor modificari aduse unei cladiri
existente,inclusiv schimbarea integrala sau partiala a folosintei,precum si in cazul reevaluari
unei cladiri,care determina cresterea sau diminuarea impozitului,proprietarul are obligatia sa
depuna o noua declaratie de impunere in termen de 30 de zile de la data modificarii

respective si datoreaza impozitul pe cladiri determinat in noile conditii incepand cu data de 1
ianuarie a anului urmator.
* In cazul cladirilor la care se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de
proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii
cadastrului,impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand ca data de 1 ianuarie a
anului urmator celui in care se inregistreaza la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca
anexa la declaratia fiscala.
* Impozitul pe cladiri pers.fizice se plstreste anual,in doua rate egale,pana la data de 31
martie si 30 septembrie inclusive.
* Taxa pe cladiri se plateste lunar,pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din
perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere,
administrare ori folosinta.
* Impozitul pe cladiri ,pana la 50 lei ,datorat aceluias buget local de catre contribuabili se
achita intregral pana la primul termen de plata
* Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri,datorat pentru intregul an pana la 31
martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de 10% .
.
ART.460 - Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice
(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,15% asupra valorii
impozabile a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,6%, asupra valorii
impozabile a clădirii.
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul
se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial,
conform alin.(1) cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform
alin (2) sau (3).
(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui
pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului
fiscal anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în
cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea
rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în
contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului
dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.
(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de
evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de
evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a
fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.
(71)Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care sunt scutite de plata
impozitului/taxei pe clădiri potrivit art. 456 alin. (1).
(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în
ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
(9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat
valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă față de cea
stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.
*Impozitul pe cladiri pers.juridice se plstreste anual,in doua rate egale,pana la data de 31
martie si 30 septembrie inclusive.
*Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri,datorat pentru intregul an de catre
agentii economici,pana la 31 martie a anului respectiv se acorda o bonificatie de 10% .

Anexa 2

II Impozitul pe teren si taxa pe teren
ART. 465 - Calculul impozitului/taxei pe teren
(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii
în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării
făcute de consiliul local.
*Impozitul /taxa pe terenurile amplasate in intravilan – terenuri cu constructii
(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:
Zona în
cadrul
localităţii

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi
- lei/ha IV

V

A

900,91

757

B

720,52

576,62

*Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan – alta categorie decat cea de
terenuri cu constructii
(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie
de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin
înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la
alin. (4), iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la
alin. (5).

(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din
tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

Zona
Nr.
crt.

Zona
Categoria de folosinţă

A

Zona
B

(lei/ha)

(lei/ha)

1

Teren arabil

28,37

21,28

2

Păşune

21,28

19,25

3

Fâneaţă

21,28

19,25

4

Vie

46,61

35,47

5

Livadă

53,71

46,62

6

Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28,37

21,28

7

Teren cu ape

15,20

13,17

8

Drumuri şi căi ferate

0

0

9

Teren neproductiv

0

0

(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător
prevăzut în următorul tabel:
Zona B
Rangul localităţii
Zona A
IV

1,10

1,05

V

1,05

1,00

(6) In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan,
înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor pentru terenul
amplasat in extravilan numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli
din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

Art.465 - Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan
(7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în
următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător ;
Nr.
crt.

Impozit – lei/ha Categoria de folosinţă

1 Teren cu construcţii
2 Teren arabil

31,42

3 Păşune
4 Fâneaţă

28,37

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

55,73

50,67
28,38

5.1 Vie până la intrarea pe rod

0

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

56,75

6.1 Livadă până la intrarea pe rod
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră,
cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

0
16,21

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi
pădure cu rol de protecţie
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări
piscicole
8.1 Teren cu amenajări piscicole
9 Drumuri şi căi ferate

0
6,08
34,46
0

10 Teren neproductiv

0

Coeficientul de corecţie

Rangul localităţii

Zona A

Zona B

IV

1,10

1,05

V

1,05

1,00

* In cazul dobandirii unui teren in cursul anului, proprietarul are oblogatia de a depune o
noua declarative de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala se afla terenul,
in termen de 30 de zile de la data dobandirii, si datoreaza impozit pe teren cu data de 1
ianuarie a anului urmator.
* In cazul in care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis in cursul unui an
fiscal, impozitul este datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra terenului
de la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se inregistreaza.
* Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe terenul intravilan si extravilan, pentru intregul
an pana la 31 martie inclusive, se acorda o bonificatie de 10%

Anexa 3

III Impozitul pe mijloacele de transport
ART. 470 - Calculul impozitului
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de
transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol
(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de
transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea
fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul
următor:

Nr.
crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Lei/200
cm3 sau
fracţiune
din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică
de până la 1.600 cm3, inclusiv

8,11

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

9,12

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv

18,24

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv

72,96
145,93

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
7 Autobuze, autocare, microbuze

293,89

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

30,40

9 Tractoare înmatriculate

18,24

24,32

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 cm
2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

3

lei/200 cm3
4,05
6,08
80 lei/an

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform
hotărârii consiliului local.
(4) În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru
motocicletele respective.

(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau
mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma
corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Impozitul
(în lei/an)

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

I

II

III

Ax(e) motor
Alte
(oare) cu
sisteme
sistem de
de
suspensie
suspensie
pneumatică
pentru
sau
axele
echivalentele
motoare
recunoscute

2 axe
1

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

0

143,90

2

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

143,90

400,29

3

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

400,29

562,44

4

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

562,43

1273,84

5

Masa de cel puţin 18 tone

562,44

1273,84

3 axe
1

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

143,90

251,32

2

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

251,32

515,82

3

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

515,82

669,86

4

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

669,86

1032,65

5

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

1032,65

1604,21

6

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

1032,65

1604,21

7

Masa de cel puţin 26 tone

1032,65

1604,21

4 axe
1

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

669,86

678,98

2

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

678,98

1060,02

3

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

1060,02

1683,26

4

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

1683,26

2497,02

5

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

1683,26

2497,02

6

Masa de cel puţin 32 tone

1683,26

2497,02

(6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de
transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone,
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în
tabelul următor:
Impozitul
(în lei/an)

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

I 2 + 1 axe
1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

II

Ax(e) motor
Alte
(oare) cu
sisteme
sistem de
de
suspensie
suspensie
pneumatică
pentru
sau
axele
echivalentele
motoare
recunoscute
0

0

2

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

64,86

4

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

64,86

148,97

5

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

148,97

348,61

6

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

348,61

450,96

7

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

450,96

813,76

8

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

813,76

1426,87

9

Masa de cel puţin 28 tone

813,76

1426,87

2+2 axe
1

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

139,85

325,30

2

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

325,30

535,08

3

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

535,08

785,39

4

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

785,39

948,54

5

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

948,54

1557,6

6

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

1557,6

2161,58

7

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

2161,58

3282,40

8

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

2161,58

3282,40

9

Masa de cel puţin 38 tone

2161,58

3282,40

III 2+3 axe
1

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

1720,75

2394,66

2

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

2394,66

3254,03

3

Masa de cel puţin 40 tone

2394,66

3254,03

IV 3+2 axe

V

1

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

1520,1

2110,91

2

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

2110,91

2919,61

3

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

2919,61

4319,11

4

Masa de cel puţin 44 tone

2919,61

4319,11

3+3 axe
1

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

864,43

1045,82

2

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

1045,83

1562,66

3

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

1562,66

2486,88

4

Masa de cel puţin 44 tone

1562,66

2486,88

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport
este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Masa totală maximă autorizată

Impozit
- lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv

9,12

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34,46

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52,7

d. Peste 5 tone

64,86

(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal
cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Mijlocul de transport pe apă

Impozit
- lei/an -

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

21,28

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

56,75

3. Bărci cu motor

212,814

4. Nave de sport şi agrement

1133,99

5. Scutere de apă

212,81

6. Remorchere şi împingătoare:

X

a) până la 500 CP, inclusiv

566,49

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv

921,18

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv

1416,73

d) peste 4000 CP

2266,98

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta

184,44

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

X

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv

184,44

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la
3000 de tone, inclusiv

283,75

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone
496,57
(9) În înțelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a
unui mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin
factura de achiziție sau un alt document similar.
*Taxa asupra mijloacelor de transport se plstreste anual,in doua rate egale,pana la data de
31 martie si 30 septembrie inclusiv.
*Pentru plata cu anticipatie a taxei auto, datorata pentru intregul an, pana la 31 martie a
anului respectiv se acorda o bonificatie de 10% .

Plata cu intarziere a impozitelor datoare bugetului de stat, atrage dupa sine majorari de
intarziere incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana in ziua
platii.Nivelul majorarii de intarziere este de 0,1% pe zi .

Anexa 4

IV SCUTIRI
Potrivit Art.465, Art.464 respectiv Art.469 din noul Cod Fical scutirea se aplica :
* Veteranilor de reazboi,precum si vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi
* Persoanelor fizice prevazute la Art.1si 5 al Decretului-Lege nr.118/1990 republicat cu
modificarile si completarile ulterioare si a persoanelor fizice prevazute la art.1 din Ordonanta
Guvernului nr.105/1999 aprobata cu modificari si completari prin Legea 189/200 cu
modificarile si completarile ulterioare.
* Persoanelor cu handicap grav sau accentuat precum si a persoanelor incadrate in gradul I de
invaliditate,respectiv a reprezentantior legali pe perioada in care au in ingrijire,supraveghere
si intretinere persoane cu handicap grav sau accentuat precum si persoane incadrate in gradul
I de invaliditate .
Sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri,pe terenul aferent cladirii de domiciliu si
o masina la alegere.

Anexa 5

V Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor
Orice persoană care trebuie să obțină un certificat, un aviz sau o autorizație menționată în
prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorității
administrației publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizația
necesară.
ART.474 - Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a
altor avize şi autorizaţii

(1)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, este egală cu suma stabilită conform
tabelului următor,fiind egala cu 50% din taxa stabilita conform Legii 227/2015 art.474 alin
(1)
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism
2

- lei -

a) până la 150 m , inclusiv

4

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv

4

c) între 251 şi 500 m, inclusiv

5

2

d) între 501 şi 750 m , inclusiv
2

7

e) între 751 şi 1.000 m , inclusiv

8

2

8 + 0,01 lei/m2, pentru
fiecare m2 care depăşeşte
1.000 m2

f) peste 1.000 m

(2) Taxa stabilita in tabelul de mai sus este egala cu 50% din taxa stabilita conform Legii
227/2015 art.474 alin (1) privind eliberarea certificatelor de urbanism intr-o zona rurala.
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul
taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul
Consiliului Judeţean se stabileşte de consiliul local în sumă de 15 lei.
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau
clădire - anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele
menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie,
inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.
(7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) și (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor
de construcție se aplică următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana
care solicită autorizația și se plătește înainte de emiterea acesteia;

b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai
mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457 ;
c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15
zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie
să depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de
specialitate al autorității administrației publice locale;
d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind
valoarea lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al autorității administrației
publice locale are obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de
construcție;
e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al
autorității administrației publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie
plătită orice diferență de taxă datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice
diferență de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice locale.
(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul
taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este
egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri,
aferentă părţii desfiinţate.
(10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare
şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind
ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii
drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri
pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare
15 lei.
(11) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare,
contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în
cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă
se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv efectată.
(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este
egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
(13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote
ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
(14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice
este de 8 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.
(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este în sumă de 9
lei.

ART.475 - Taxa pentru eliberarera autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati
(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 20 lei.
(2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producător 41 lei,respectiv pentru eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol este de 41 lei.
(3) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi
alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării
activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului
sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ - teritorială se desfăşoară activitatea,
o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:
a) - pana la 100 m2 inclusiv - 100 lei
- intre 101 m2 si 200 m2 inclusiv – 200 lei
- intre 201 m2 si 300 m2 inclusiv – 300 lei
- intre 301 m2 si 400 m2 inclusiv – 400 lei
- intre 401 m2 si 500 m2 inclusiv – 500 lei
b) - pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2 - 4.000 lei
*Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea unei activităţii
economice, de productie sau prestari servicii altele decat cele prevazute la alin.(3) este de 13
lei.
*Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a avizului program functionare este de 50 lei.

VI Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
ART. 478 - Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate
Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin
înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului
pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma
este de 32 lei;
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi
publicitate, suma este de 23 lei.

VII Impozitul pe spectacole
ART. 481 - Calculul impozitului
(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.
(2) Cota de impozit este după cum urmează:
a) 2%, 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 competiţie sportivă internă sau internaţională;
b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).
(3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele
plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în
vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.
(4) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul
articol au obligația de:

a) a înregistra biletele de intrare și/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al
autorității administrației publice locale care își exercită autoritatea asupra locului unde are loc
spectacolul;
b) a anunța tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul,
precum și în orice alt loc în care se vând bilete de intrare și/sau abonamente;
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare și/sau abonamente și de a nu încasa sume care
depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și/sau abonamente;
d) a emite un bilet de intrare și/sau abonament pentru toate sumele primite de la
spectatori;
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorității administrației
publice locale, documentele justificative privind calculul și plata impozitului pe spectacole;

VIII Alte taxe locale
ART. 486 - Alte taxe locale
(1) Taxa pentru inchirierea salii de sport exceptand elevii Scolii Gimnaziale Musetesti in timpul
orelor de curs este de 50 lei/ora pe timp de zi 150 lei/ora pe timpul serii folosindu-se nocturna .

(2) Taxa pentru eliberarea certificatelor de stare civila in caz de pierdere,sustragere,
distrugere si deteriorare 100 lei
(3) Taxa pentru oficierea casatoriilor in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale 150
lei
(4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în cuantum de
500 lei.
(5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deţinute de consiliile locale, consiliul local stabileşte o taxă de 32 lei
(6) Taxa pentru eliberarea unei adeverinte este de 10 lei;
(7) Taxa pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală este de 10 lei;
(8) Taxa caracterizare este de 10 lei
(9) Taxa pentru arhiva este de 20 lei
(10) Taxa pentru deplasarea comisiei in vederea solutionarilor de litigii100 lei
(11)Taxa eliberare Anexa 1 ,,Certificat pentru atestare ca petentul este cunoscut ca
proprietar ,, 50 lei
(12) Taxa eliberare Anexa 2 ,,PROCES-VERVAL de identificare a imobilului ,,50 lei
(13) Taxa pentru emitere acord in vederea colectarii si comercializarii fructelor de padure
,trufe si ciuperci pe raza Comunei Musetesti este de 200 lei/luna.
(14) Taxa pentru inregistrarea vehiculelor ce nu se supun inregistrarii pe plan local este de 60
lei.
(15) Taxa pentru un numar de inregistrare (placuta) este de 30 lei
(16) Taxa pentru depozitare de materiale pe terenurile apartinand domeniului public sau
privat al comunei este de 1 leu/mp/zi in cazul in care se depasesc 5 zile de depozitare.
(17) Taxa pentru realizarea unei lucrari pe domeniul public sau privat al comunei(sapaturi de
santuri) este de 1 leu/mp/zi
*Taxa pentru serviciul de colectare a deseurilor (salubrizare) se percepe conform:
HCL Nr.37 din data de 31.10.2019 :
- Taxa lunara pentu o persoana - 5,5 lei /luna cu TVA
- Taxa lunara pentu gospodarii nelocuite : 2 lei/luna cu TVA
Comp.Taxe si Impozite Locale
Intocmit Consilier Mihaila Maria-Bianca

