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              ROMANIA 

CONSILIUL LOCAL SCUNDU 

     JUDETUL VALCEA 

 

                                            H O T A R A R E A   N R. 26 

                  privitor la:  aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015. 

 

Consiliul local al Comunei Scundu, judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara 

in data de 28 noiembrie 2014, la care participa un numar de 11 consilieri din totalul de 

11 consilieri in functie; 

Vazand ca prin votul majoritatii dl. Constantin Enescu a fost ales presedinte de 

sedinta; 

Avand in vedere expunerea de motive inregistrata sub  intocmita de primarul 

comunei Scundu, precum si raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 

2603/2014, prin care propun aprobarea  impozitelor si taxelor locale pe anul fiscal 2015; 

Vazand  raportul comisiei de specialitate, inregistrat sub nr. 3179/2014, prin care 

se propune admiterea proiectului de hotarare; 

Tinand cont de raportul de avizare al legalitatii proiectului de hotarare, 

inregistrat sub nr. 3160/2014,  intocmit de secretarul comunei Scundu; 

Avand in vedere procesul verbal de afisare al proiectului de hotarare privind 

aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2015, inregistrat sub nr.        /2014 ; 

In conformitate cu prevederile   art. 36 alin. (2) litera « b » si alin.(4) litera “c” 

din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, prevederile 

Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

ulterioare, prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificat si completat de 

prevederile H.G. nr. 1309/2012, precum si prevederile Legii nr. 52/2003 privind 

transparenta decizionala in administratia publica; 

In temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu un numar de 11 voturi pentru, adopta urmatoarea: 

                                                   H O T A R A R E 
 

Art.1 - Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul fiscal 2015, conform 

anexelor nr. I – VI, care fac parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 - Cu indeplinirea prezentei hotarari se imputerniceste primarul Comunei 

Scundu, care va pune in executare prevederile prezentei hotarari si va aduce la 

cunostinta publica continutul sau. 

 

                    PRESEDINTE  DE  SEDINTA, 

                                Constantin Enescu 

                                                                             CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                  SECRETAR, 

                                                                                  Mihaela Manda 

SCUNDU – 28.11.2014 
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                                                                                                                           ANEXA NR. I 

                                                                                                        HCL NR. 26 din 28.11.2014                                  

                                                            IMPOZITUL PE CLADIRI  

 
                                          A.  IMPOZITUL  PENTRU CLADIRI PERSOANE FIZICE 

                                                

 

Valorile impozabile pe mp de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii, 

aparţinând persoanelor fizice care se aplica in perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2015 

Nr 

crt 
Felul şi destinaţia clădirilor şi altor construcţii impozabile 

Valoarea impozabilă  2015 ** 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice, 

încălzire***  lei/mp 

Fară instalaţii 

lei/mp 

0 1 2 3 

1 CLĂDIRI 
a) cu pereţi sau cadre din beton armat 

        cu pereţi din cărămidă arsă, piatră naturală sau alte 

        materiale asemanatoare                
b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă 

şi alte materiale asemănătoare nesupuse unui 

tratament termic/sau chimic 

 

 

 

935 

 

254 

 

 

 

 

555 

 

159 

2 CONSTRUCŢII ANEXE: 
       situate în afara corpului principal al clădirii 

a) cu pereţi din cărămidă arsă, piatră, beton şi alte 

materiale asemănătoare; 

b) cu pereţi din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, paiantă, 

etc. 

 

 

159 

 

 95 

 

 

143 

 

 63 

3 PENTRU LOCUINŢELE SITUATE LA SUBSOL SAU 

MANSARDĂ 

valoarea reprezintă 75% din valoarea 

corespunzătoare fiecărei grupe de clădiri 

4 PENTRU SPAŢIILE CU ALTĂ DESTINAŢIE SITUATE 

ÎN SUBSOLUL CLĂDIRILOR 

 

valoarea reprezintă 50% din valoarea 

corespunzătoarei fiecărei grupe de clădiri 

* Pentru determinarea suprafeţei construite desfăşurate, în cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe 

conturul exterior, asupra suprafeţei utile se aplică coeficientul de transformare de 1,20.  

** Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate astfel: 

- cu 20 %, pentru cladirea care are o vechime de peste 50 de ani de la data de 1 

ianuarie a anului fiscal de referinta. 

- cu 10 %, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani 

inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. 

 

        **In cazul cladirii utilizata ca locuinta , a carei suprafata construita depaseste 150 de metri      

        patrati, valoarea impozabila a acesteia, determinata in urma aplicarii prevederilor alin.(1)-(7), se  

        majoreaza cu cate 5 % pentru fiecare 50 metri patrati sau fractiune din acestia.” 

*** în cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii se vor utiliza valorile impozabile, în lei/mp, 

prevăzute în coloana 3 

 

NOTĂ  

1. Pentru determinarea valorilor impozabile pe ranguri de localităţi şi zone în cadrul acestora, la nivelurile 

menţionate se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie pozitivă: 
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Sat component Rangul Zona in cadrul 

localitatii 

Coeficienti de 

corectie 

Scundu 

Blejani 

Avramesti  

Crangu 

 

 

V 

 

 

A 

 

 

1,05 

 

2.  Impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabila a cladirii. 

 

3) Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat dupa cum 

urmeaza: 

   a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu; 

   b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu; 

   c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu. 

   (4) Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobandite prin succesiune legala. 

   (5) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina 

in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de 

proprietar.     

   (6) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate 

ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, precum si la cele in raza carora sunt situate 

celelalte cladiri ale acestora.” 

   (7) Declaratiile fiscale se depun in termen de 30 de zile de la data dobandirii, construirii, extinderii, imbunatatirii, 

demolarii, distrugerii sau modificarii in alt mod al unei cladiri sau de la data la care se realizeaza modificari ce conduc la 

recalcularea impozitului pe cladiri datorat. 

 
    (8)  Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate, pana la data de 31 martie, 30 septembrie , inclusiv. 

 

     (9) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data 

de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%. 

 

      (10) Impozitul anual pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane  

fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care 

contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplsate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 

lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat. » 

 

IMPOZITUL PE CLADIRI , PENTRU PERSOANELE JURIDICE 

 

  In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unor cote de impozitare asupra 

valorii de inventar a cladirii, astfel: 

 

           cota de 1,5 % aplicata asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitate; 

           cota de 1,5 % se aplica si asupra valorii de inventar a cladirii in cazul incintelor care sunt folosite 

pentruactivitati economice de catre comerciantii persoane fizice si persoane juridice care nu au inregistrata in 

contabilitate cladirea sau incinta respectiva ; 

           cota de 10% aplicata asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea 

proprietarului acesteia, pentru cladirile si constructiile supuse impozitarii nereevaluate  . 
  Declaratiile fiscale se depun in termen de 30 de zile de la data dobandirii/construirii, extinderii, imbunatatirii, 

demolarii, distrugerii sau modificarii in alt mod al unei cladiri sau de la data la care se realizeaza modificari ce conduc 

la recalcularea impozitului pe cladiri datorat. 

  

  Contribuabilii persoane juridice care datoreaza plata impozitului pe cladiri nu au obligatia de a calcula 

impozitul pe cladiri datorat anual , avand doar obligatia de a depune declaratia fiscala pana la data de 31 ianuarie 

inclusiv a fiecarui an fiscal conform prevederilor art. 290 din Codul fiscal. 
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          Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratiile fiscale chiar daca acestia beneficiaza de scutire la plata 

impozitului pe cladiri sau pentru cladirile respective nu se datoreaza impozit pe cladiri. 

 

  Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie, 30 septembrie, inclusiv. 

 

 

                                                           PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                                  Constantin Enescu 

                                                                   

                                                                       

 

 

                                                                                                               CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                                         SECRETAR, 

                                                                                                                      Mihaela Manda 

28.11.2014 
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                                                                                      ANEXA NR. II 

                                                                                                                   La HCL nr. 26 /28.11.2014 
                            

 

 

 

                                       CAPITOLUL  III.  IMPOZITUL PE TEREN 
                                                  care se aplica in perioada  01.01. - 31.12.2015 

 
 

 

A. IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN  INTRAVILAN – TERENURI CU   

CONSTRUCTII.  

Art.258 alin. (2) 

     

                      Este datorat de contribuabilii care detin in proprietate terenuri situate in intravilanul si/sau in 

extravilanul comunei Scundu, precum si acei contribuabili carora, in conditiile Leg.nr.18 /1991, si ale Legii nr. 1 

/2000, solicitate potrivit prevederilor Legii nr.18/1991 si Legii nr.169/1997 si  Legii 247/2005, s-a constituit ori 

reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole sau forestiere, dupa caz, de la data punerii in posesie 

constatata prin procese verbale, fise sau orice alte documente de punere in posesie intocmite de comisiile locale, 

potrivit dispozitiilor legale in vigoare, chiar daca nu este emis titlul de proprietate, diferentiat dupa cum urmeaza: 

                A1) Impozitul pe teren se stabileste in suma fixa pe metru patrat, in functie de rangul localitatii ( rangul V-pentru 

toate satele componente ale comunelor ) si in cadrul acestuia pe zone (A) cu exceptia terenurilor care desi sunt situate in 

intravilanul localitatii, sunt inregistrate in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri  cu constructii. 

Aceste terenuri se vor supune impozitului pe teren, in functie de categoria de folosinta. Sumele stabilite se inmultesc cu 

coeficientul de corectie corespunzator, respectiv  cu 1,00 pentru rangul V. 

                        Pentru anul 2015, suma fixa pe m.p. pentru terenurile situate in intravilanul localitatii, atat pentru cel 

detinut de persoanele fizice, cat si cel detinut de persoanele juridice, este de: 

 

                                                                                                                                      (lei/ha) 

Zona in cadrul localitatti unde 

este  situat terenul* Nivelul impozitului aferent  rangului V in anul 2015 

PERSOANE FIZICE PERSOANE JURIDICE 

                   ZONA  A 

 

Sat Blejani 

Sat Scundu 

    Sat Avramesti 

Sat Cringu 

 

 

711 lei 

 

 

711 lei 

 

   

                 IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN – ORICE ALTA CATEGORIE DE 

FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII 

 

                 PERSOANE FIZICE SI JURIDICE   
                 A2) In intravilanul localitatii, impozitul pe terenul detinut de persoanele fizice, sau persoanele juridice, inregistrat 

in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, se stabileste prin inmultirea numarului 

de metri patrati de teren cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de la punctul 2).Nivelul impozitului din tabelulde la 

punctul 2) a fost calculat tinand cont de coeficientul de corectie corespunzator  de 1,00 aferent rangului V, rezultand 

urmatoarele niveluri:                            

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      - lei / ha / an -  

Nr. 

crt. 

Categoria de    / Zona  

     Folosinta 

                                       Z o n a 

                                             A 

  1.  Teren arabil 28 

  2.   Pasune 21 

  3.  Faneata 21 

  4.  Vie 46 

  5.  Livada 53 

  6.  Padure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera 

28 

  7.  Terenuri cu ape 15 

  8.  Drumuri si cai ferate X 

  9.  Neproductive X 

    

                   

                *Pentru stabilirea impozitului atat in intravilanul cat si in extravilanul comunei,  nu se ia in calcul suprafata 

construita la sol a cladirilor, chiar daca pentru acestea nu se datoreaza impozit pe cladiri. Pentru terenurile inregistrare la 

categoria de folosinta "Terenuri cu constructii ", ocupate de orice fel de constructii, care nu sunt de natura cladirilor, se 

datoreaza impozitul pe teren. 

 

(1) In cazul in care terenul este concesionat sau inchiriat sau arendat unui contract de inchiriere, de 

concesiune ori de arendare, dupa caz, impozitul pe teren se datoreaza de proprietarul sau. 

 

IMPOZITUL  PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN 
                                                                                           

                                                                                                                   - Lei(RON)/ha - 

Nr. 

crt. 
Categoria de  folosinta Coeficient de corectie              

           -rang V- 

              Z o n a 

                C 

1. Teren cu constructii 0.95 26 

2.  Arabil 0.95 45 

3.  Pasune 0.95 22 

4.  Faneata 0.95 22 

5.  Vie pe rod, alta decat cea 

prevazuta la nr.crt.5.1 

0.95 50 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod  X X 

6  Livada pe rod, alta decat 

cea prevazuta la nr. crt. 

6.1. 

0.95 50 

6.1. Livada pana la intrarea pe 

rod 

0.95 X 

7.  Padure sau alt teren cu 

vegetatie forestiera cu 

exceptia celui prevazut la 

nr.crt. 7.1. 

0.95 12 

7.1. Padure in varsta de pana la 

20 ani si padure cu rol de 

protectie 

X X 
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8.  Teren cu apa, altul decat 

cel cu amenajari piscicole 

X 2 

8.1. Teren cu amenajari 

piscicole 

X 28 

9.  Drumuri si cai ferate X X 

10.  Teren neproductiv  X 

 

 

COEFICIENTI CORECTIE 

 

Zona in cadrul 

localitatii 

 

Rangul localitatii 

0 I II III IV V 

A 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 

B 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 

C 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 

D 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 

 

 
                                      

                  Pentru terenul ocupat cu drumuri si cai ferate din incinta unitatilor se datoreaza impozit pe teren, daca terenurile 

sunt proprietatea contribuabililor sau, daca terenurile sunt in proprietatea publica sau privata a statului sau unitatilor 

administrativ-teritoriale si sunt  date in administrare sau in folosinta . 

                  Impozitul pe teren se datoreaza numai pentru liniile ferate si drumurile pana la accesul in incinta unitatii. 

    Contribuabilii care dobandesc terenuri sunt obligati sa depuna declaratiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe 

teren in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora conform art. 259 din Codul fiscal. 

 

    Obligatia de a depune declaratie fiscala revine deopotriva si contribuabililor care instraineaza teren sau care 

modifica folosinta acestuia. 

 

    Contribuabilii persoane juridice care datoreaza plata impozitului pe teren nu au obligatia de a calcula impozitul 

pe teren datorat anual, avand doar obligatia  de a depune declaratia fiscala pana la data de 31 ianuarie inclusiv a fiecarui an 

fiscal conform prevederilor art. 290 din Codul fiscal. 

 

    Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie, 30 septembrie, inclusiv. 

            

            Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data 

de 15 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%. 

 

         Impozitul anual pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau  juridice, de pana la 

50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai 

multe terenuri amplasate pe raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren 

cumulat. » 

 

 

                                                                PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                                       Constantin Enescu 

                                                                                                                                                     

                                                                              

 

 

           28.11.2014                                                                                               CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                                                   SECRETAR, 

                                                                                                                                 Mihaela Manda 
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                                                                                 ANEXA NR.III                                                                                                                 
                                                                  H.CL. NR.  26 din 28.11.2014 

 

 

CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE    TRANSPORT 

                                                                        ANUL 2015 

 

 „IV. In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se 

calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau 

fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:  

Nr. 

crt. 

Mijloace de transport cu tractiune    

                       mecanica 

               lei/200cm3 

 sau fractiune din aceasta 

              I.VEHICULE INMATRICULATE (lei/200 cm3 sau fractiune din acesta) 

1. 

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu 

capacitatea cilindrica de pana la 1.600 

cm3 inclusiv 

      8 

2. 
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 

cm3 si 2.000 cm3 inclusiv 
    18 

3. 
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 

2.001cm3 si 2.600 cm3 inclusiv 
    72 

4. 
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 

cm3 si 3.000 cm3 inclusiv 
  144 

5. 
Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 

3.001 cm3 
  290 

6. Autobuze, autocare, microbuze    24 

7. 

Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa 

totala maxima autorizata de pana la 12 tone 

inclusiv 

   30 

8. Tractoare inmatriculate   18" 

                                     II. VEHICULE INREGISTRATE 

1. Vehicule cu capacitate cilindrica                       Lei/200cm3 

1.1 
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica    

       <4.800 cm3 
                            4 

1.2 
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica    

       >4.800 cm3 
                            6 

2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata                          50 lei/an 

 

 

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata 

(in tone) 

Vehicule angajate exclusiv in operatiunile de transport intrn si 

international 

                                  Taxa           - lei (RON)- 

Vehicule cu sistem de suspensie 

pneumatica sau unul echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt sistem de suspensie 
pentru axele motoare 

I.Vehicule cu doua axe X x 
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     1. Masa peste 12 t, dar nu mai mult de 13 t 0 133 

     2. Masa peste 13 t, dar nu mai mult de 14 t 133 367 

     3. Masa peste 14t, dar nu mai mult de 15 t 367 517 

     4. Masa peste 15 t, dar mai mica de 18 t 517 1.169 

     5.Masa de cel putin 18 t 517 1.169 

II.Vehicule cu trei axe X x 

     1. Masa peste 15 t, dar nu mai mult de 17 t 133 231 

     2. Masapeste 17 t, dar nu mai mult de 19 t 231 474 

     3. Masa peste 19 t, dar nu mai mult de 21 t 474 615 

     4. Masa peste 21 t, dar nu mai mult de 23 t 615 947 

     5. Masa peste 23 t, dar nu mai mult de 25 t 947 1.472 

     6. Masa peste 25 t dar mai mica de 26 t 947 1.472 

     7. Masa de cel putin 26 tone 947 1.472 

III.Vehicule cu patru axe X X 

     1. Masa de cel putin 23 t, dar mai mica de 25 t 615 623 

     2. Masa de cel putin 25 t, dar mai mica 27 t 623 973 

     3. Masa de cel putin 27 t, dar mai mica de 29 t 973 1.545 

     4. Masa de cel putin 29 t, dar mai mica de 31 t 1.545 2.291 

     5. Masa de cel putin 31 t, dar mai mica de 32 

tone 
1.545 2.291 

      6. Masa de cel putin 32 tone 1.545 2.291 

 

REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE 
  

Masa totala maxim autorizata 

NIVELURILE NEINDEXATE  
PENTRU ANUL 2015 

                              Taxa               - lei (RON)- 

a) pana la 1 tona inclusiv 9 

b) peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 34 

c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 

d) peste 5 tone 64 

Art. 263 alin. (7) Mijloace de transport pe apa  

1.Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si 

uz personal 

21 

2.Barci fara motor, folosite in alte scopuri 56 

3.Barci cu motor  210 

 

 

Orice persoana care dobandeste/transfera un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/ sediul/ punctul de lucru 

are obligatia de a depune o declaratie cu privire la mijlocul de transport respectiv la compartimentul de specialitate al 

autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/ sediul/ punctul de lucru in termen de 30 

de zile inclusiv, de la modificarea survenita. 

 

Contribuabilii persoane juridice care datoreaza plata taxei asupra mijloacelor de transport au obligatia de a calcula 

taxa auto datorata anual si de a depune declaratia fiscala pana la data de 31 ianuarie inclusiv a fiecarui an fiscal conform 

prevederilor art. 290 din Codul fiscal. 

 

Taxa asupra mijlocului de transport se plateste anual, in doua rate , pana la datele de 31 martie, 30 septembrie 

inclusiv. 

 

Pentru plata cu anticipatie a taxei auto, datorata pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 

martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%. 

 

               Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice sau  

juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine 

in proprietate mai multe mijloace de transport, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al 

acestora. » 

 

                                                                         PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                                               Constantin Enescu 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                    

                                                                                    

                                                                                                                   CONTRASEMNEAZA 

                                                                                                                            SECRETAR, 

        28 noiembrie 2014                                                                                       Mihaela Manda 
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                                                                                                              ANEXA NR. IV 

                                                                                H.C.L. NR. 26 DIN 28.11.2014 

 

 

 CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A 

AUTORIZATIILOR 

 
Nr. 

crt. Taxa 2015 

1. 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism x 

a) pana la 150 m2 inclusiv 6 lei 

   

b) intre 151 si 250 m2 inclusiv  7 lei 

c) intre 251 si 500 m2 inclusiv 9 lei 

d) intre 501 si 750 m2 inclusiv 12 lei 

e) intre 751 si 1.000 m2 inclusiv 14 lei 

f) peste 1.000 m2 

 

 

14,00+1,00 leu/m2 pentru  fiecare m2 care 

depaseste 1.000 m2 

2. ART. 267 alin(4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje si 

excavari - pentru fiecare m2  afectat 
7 lei 

3. ART. 267 alin(7) - Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 

construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, 

situate pe caile si in spatiile  publice - pentru fiecare m2  afectat 

acestor lucrari 

8 lei 

- Taxa pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj - 

pentru fiecare m2  afectat acestor lucrari 
6 lei 

- Taxa pentru amplasarea firmelor si reclamelor - pentru fiecare 

m2 afectat acestor lucrari 
6  lei 

4. ART. 267 alin(11) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind 

lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, 

canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune 

prin cablu  

13 lei 

5. ART. 267 alin(12) Taxa pentru avizarea certificatului de 

urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea 

teritoriului, de catre primari sau de structurile de specialitate din 

cadrul consiliului judetean 

15lei 

6. ART. 267 alin(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de 

nomenclatura stradala si adresa 
9  lei 

7. ART. 268 alin(1) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru 

desfasurarea unei activitati economice - in mediul rural 
15  lei 

8. ART. 268 alin(2)  Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare  

de functionare 
20 lei 

9. ART. 268 alin(3)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de 

pe planuri cadastrale sau  de pe alte asemenea planuri, detinute 

de consiliile locale, pentru fiecare m2 de plan sau fractiune 

32 lei 

10. ART. 268 alin(4)  Taxa pentru eliberarea certificatului de 

producator  
80 lei 

11. ART. 268 alin (5)Taxa pentru eliberarea /vizarea unei autorizatii 

pentru desfasurarea unei activitati de alimentatie publica 
2000 

12. ART. 267 alin(3)  Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de 

construire locuinte sau anexe la locuinte 
0,5% din valoarea autorizata 

13. ART. 267 alin(5)  Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare 

pentru lucrarile de organizare de santier 

3,0% din valoarea autorizata 

14. ART. 267 alin(7)  Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 

amenajare de tabere, de corturi, casute etc. 

2,0% din valoarea autorizata 

15. ART. 267 alin(8)  Taxa pentru eliberarea autorizatiilor de 

construire, inclusiv instalatiile aferente altele decat cele prev. la 

pct. 12 

1,0% din valoarea autorizata 
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16. ART. 267 alin(9)  Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 

desfiintare, totala sau partiala a unei constructii 
0,1% din valoarea autorizata 

17. ART. 267 alin(10)  Taxa pentru prelungirea unui certificat de 

urbanism sau a unei autorizatii de construire 
50% din cuantumul taxei initiale 

18.  Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra 

terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia 

terenurilor agricole si forestiere 

             15 

  

 Taxa pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare este anuala si se achita pana la 31 ianuarie a anului fiscal urmator, pentru 

autorizatiile sanitare existente la titular la data de 31 decembrie, sau anticipat la eliberarea unei autorizatii noi. 

 

CAPITOLUL VI - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA 
SI PUBLICITATE 

 

Taxa 

            

-RON- 

               2015 

-RON- 

           B. TAXE CALCULATE IN SUMA FIXA 

ART. 271  Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate x X 

a) in cazul unui afisaj situat la locul in care persoana deruleaza o activitate 
economica lei/mp sau fractiune de mp/an 

x 32 lei 

b) Panouri publicitare, copertine, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si 

publicitate - lei/mp sau fractiune de mp/an 
x 23 lei 

 

Taxa prevazuta la punctul  A. se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si 

publicitate, cu exceptia celor realizate prin mijloace de informare in masa scrise sau audiovizuale. 

 

 Taxa este datorata de prestatorul de servicii si se plateste la bugetul local al unitatii 

administrativ-teritoriale in raza careia se realizeaza reclama si publicitatea, pana la data de 10 a 

lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si 

publicitate. 

 
Persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale (PF si AF) si persoanele juridice care efectueaza reclama si 

publicitate prin cel putin una din formele prezentate sunt obligate sa depuna o declaratie fiscala la Serviciul „Impozite si 

taxe” din cadrul Primariei comunei Scundu, in termen de 30 de zile de la data amplasarii panoului, afisajului, copertinei sau 

banerului. 

 

Contribuabilii persoane juridice care datoreaza plata taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate au 

obligatia de a calcula taxa datorata anual si de a depune declaratia fiscala pana la data de 31 ianuarie inclusiv a fiecarui an 

fiscal. 

  

Societatile infiintate in cursul anului, cele care efectueaza reclama si publicitate numai o perioada din an sau de la o 

anumita data, vor depune declaratia in termen de 5 zile de la data obtinerii avizului sau autorizatiei pentru amplasarea 

afisajului, panoului sau indicatorului firmei. 

 

 Nedepunerea declaratiilor prevazute in prezentul capitol sau depunerea cu intarziere se sanctioneaza conform 

prevederilor de la art. 294 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste trimestrial, 

in doua rate trimestriale: 31 martie, 30 septembrie , inclusiv. 
 

 



 12 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 

 

           B. IMPOZITE CALCULATE IN SUMA FIXA                                     - lei/m2 - 

ART. 275 alin(2)  Manifestari artistice sau activitati distractive care au loc intr-o 

videoteca sau discoteca. 

- Se calculeaza pe baza suprafetei incintei prin inmultirea numarului de mp cu suma stabilita, 
corectata cu rangul localitatii pentru fiecare zi de manifestare      

x 2015 

a) in cazul videotecilor- lei/mp/zi                         x 2 leu 

b) in cazul discotecilor- lei/mp/zi x 3 lei 

 

 
Impozitul pe spectacole, prevazut la punctul A. este datorat de organizatori, se debiteaza in baza declaratiei decont 

si se plateste lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in care se organizeaza spectacolul. 

 

Impozitul pe spectacole, prevazut la punctul B. se debiteaza in baza declaratiei ce se depune pana in data de 15 

inclusiv, pentru luna urmatoare si se plateste lunar pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a avut loc 

spectacolul. 

 

Alte obligatii pentru platitori 

 

Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu art. 274, au urmatoarele obligatii: 

a). sa inregistreze biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autoritatii 

administratiei publice locale unde are loc sprectacolul; 

b). sa anunte tarifele si sa precizeze tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente; 

c). sa emita bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori; 

d). sa respecte normele legale privind tiparirea, inregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul biletelor de intrare. 

 

Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu prevederile art. 275, au urmatoarele 

obligatii: 

a). sa depuna declaratia fiscala privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice, pana la data de 

15, inclusiv, a lunii precedente celei in care sunt programate spectacolele respective; 

b). sa prezinte releveul suprafetei incintei o data cu depunerea declaratiei fiscale si ori de cate ori intervine o 

modificare a acestei suprafete. Releveul se intocmeste cu respectarea dispozitiilor de la punstul 179 alin. (1) si (2) din HG 

44/2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

 

 

                                                   PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                                     Constantin Enescu 

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                       CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                               SECRETAR, 
                                                                                                            Mihaela Manda 

28 noiembrie 2014 
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                                                                                             ANEXA NR. V la 

                                                                                                     H.C.L nr. 26 din 28.11.2014 

 

CAPITOLUL X - ALTE TAXE LOCALE 
 

Nr. 

crt. 
Taxa 

Nivelurile  pentru 

anul 2015 

- LEI - 

I. Art. 283 alin. (1) - Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice: x 

 a) Pentru activitati de comert ocazional 10 /zi 

 b) Pentru activitati economice pe baza de contract (amplasare constructii provizorii)    16/luna 

 c) Pentru organizare de santier    - lei/zi 1,5 

 d) Pentru amplasarea de panouri pentru reclama si publicitate si panouri indicatoare X 

 ZONA A  - lei/zi 1,6 

II. Art. 283 alin. (1) - Alte taxe stabilite de Consiliul Local X 

 a) Taxa oficiere casatorii X 

 - sambata 50 

 - duminica 50 

 b) Taxa aferenta procedurii de desfacere a casatoriei pe cale administrativa 500 

 c) Taxa acces pentru filmare casatorii 15 

 

d) Taxa inchiriere camin cultural 

- nunti 
                                            - botezuri 

                                           - alte evenimente 

700 
 

 
e) Taxa aviz - obtinere autorizatie de catre cei ce executa operatii de recuperare a deseurilor 

refolosibile 
200 

 f) Taxa bransamanent alimentare cu apa si canalizare 200 

 g) Taxa pentru avizarea programului de functionare a societatilor comerciale  10 

 h) Taxa  pentru eliberare copii certificate pentru autenticitate documente si acte din arhiva    -  10 

 i) Taxa xerox X 

 - 1 pagina format A4 0,5 

 - 1 pagina format A3 1 

 j) Taxa inregistrare fiscala a bunurilor impozabile (mobile sau imobile)              1,5 lei/bun 

 k) Taxa inchirieri spatii publice 15 lei/mp/luna 

 l) Taxa  intocmire anchete sociale la cerere 10 lei 

 m) Taxa monta vaci 15 lei/cap 

  

n) Taxa inmatriculare   vehicule lente, mijloace HIPO 

NOTA: Contravaloarea numerelor se stabileste conform facturii eliberate de catre S.C. 

ROTAREXIM SA 
 

             - tractoare  

40 lei 

 
 100 lei 

 o) Taxa inmatriculare - MOTOCICLETE, MOTOSCUTERE                 40 lei 

 p) Taxa eliberare certificat autovehicule lente 10 lei 

 q) Taxa pentru deplasarea Comisiei Leg.18/91 in teren(constatare,litigii,pagube) 50 

 r) Viza trimestriala certificat de producator 30 

 s) Taxa eliberare adeverinte de orice tip 5 

 t) Taxa eliberare adeverinte din arhiva  de stare civila 10 

 u) Certificat rol agricol  20 

 v) Taxa intocmire succesiune la cerere 20 
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w) Taxa eliberare titluri de proprietate asupra terenurilor reconstituite potrivit legilor fondului 

funciar 
15 

 x) Taxa eliberare  acte de stare civila din  arhiva la cerere 
10 

 

 y) Taxa modificare nume pe cale administrativa la cerere 50 

 z) Taxa rectificare sau reconstituire ulterioara acte de stare civila la cerere 50 

 aa) Taxa transcriere acte de stare civila la cerere 50 

 bb) Taxa afisare vizuala oferte instrainari terenuri 20 

 

 

Taxa 

Nivelurile  pentru 

anul 2015 

- LEI - 
Art. 283 alin. (2) - Taxa pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate 
obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala: 

x 

a) Taxa pentru vehicule lente 40 lei/an 

b) Taxa pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate 

obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala inclusiv taxa 

pentru folosirea drumurilor agricole de catre mijloacele de transport altele 

decat autoturismele 

3 lei/zi 

 

 
Taxa pentru vehicule lente se datoreaza pentru fiecare dintre urmatoarele vehicule lente: 

  1. Autocositoare 

  2. Autoexcavator (excavator pe autosasiu) 

  3. Autogreder 

  4. Autoscreper 

  5. Autostivuitor, motostivuitor 

  6. Buldozer pe pneuri 

  7. Combina agricola pentru recoltat cereale sau furaje 

  8. Compactor autopropulsat 

  9. Electrocar cu echipamente: sudura, grup electrogen, pompa etc. 

 10. Excavator cu racleti pentru sapat santuri 

 11. Excavator cu rotor pentru sapat santuri 

 12. Excavator pe pneuri 

 13. Freza autopropulsata pentru canale 

 14. Freza autopropulsata pentru pamant stabilizat 

 15. Freza rutiera 

 16. Incarcator cu o cupa pe pneuri 

 17. Instalatie autopropulsata de sortare-concasare 

 18. Macara cu greifer 

 19. Macara mobila pe pneuri 

 20. Macara turn autopropulsata 

 21. Masina autopropulsata multifunctionala pentru lucrari 

     de terasamente 

 22. Masina autopropulsata pentru constructia si intretinerea drumurilor 

 23. Masina autopropulsata pentru decopertarea imbracamintei 

     asfaltice la drumuri 

 24. Masina autopropulsata pentru finisarea drumurilor 

 25. Masina autopropulsata pentru forat 

 26. Masina autopropulsata pentru turnat asfalt 

 27. Plug de zapada autopropulsat 

 28. Sasiu autopropulsat cu ferastrau pentru taiat lemn 

 29. Tractor pe pneuri 

 30. Troliu autopropulsat 

 31. Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor 

 32. Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apa 

 33. Vehicul pentru macinat si compactat deseuri 
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 34. Vehicul pentru marcarea drumurilor 

 35. Vehicul pentru taiat si compactat deseuri 

 

Pentru vehiculele lente existente in patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 1 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 existente in patrimoniul unei persoane la data de 1 ianuarie, aceasta are obligatia sa depuna 

o declaratie fiscala pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal respectiv sub sanctiunile prevazute la art. 294 alin. 2 din 

Legea 571/2003. 

 

Pentru vehiculele lente dobandite dupa data de 1 ianuarie, taxa locala 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. 

 

 Pentru vehiculele lente dobandite in cursul anului, persoanele vor depune declaratia fiscala in termen de 30 de zile 

de la data dobandirii sub sanctiunile prevazute la art. 294 alin. 2 din Legea 571/2003. 

 

 

                                                        PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                                          

                                                                Constantin Enescu 

                                                                                                                                                        

                                                              

 

 
                                                                                                              CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                                          SECRETAR, 

                                                                                                                       Mihaela Manda  

28.11.2014 
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                                                                                                               ANEXA NR. VI la 

                                                                                                       H.C.L nr.26 din 28.11.2014 

 

                              SCUTIRI  SI   FACILITATI 

 

FACILITATI PENTRU PERSOANE FIZICE- prevazute de art. 284 din Codul fiscal 

 

 

I. Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, precum si alte taxe prevazute la art. 282 si 283 Cod 

fiscal, nu se aplica pentru : 

- Veteranii de razboi ; 

- Vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au 

recasatorit ; 

- Persoanele cu handicap grav sau accentuat si de persoanele incadrate 

in gradul I de invaliditate ; 

- Persoanele fizice pravazute la art. 1 al Decretului-Lege nr. 118/1990 

privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 

politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, 

precum si a celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, 

republicat, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- Persoanele prevazute la art. 3. Alin. (1) lit. B) si art. 4 alin. (1) din 

Legea Recunostintei fata de eroii martiri si luptatori care au contribuit 

la Victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 (legea nr. 341/2004). 

 

Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar cladirii folosite ca domiciliu de 

persoanele fizice prevazute mai sus. 

Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica doar terenului aferent cladirii utilizate ca 

domiciliu de persoanele fizice prevazute mai sus. 

Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplica unui singur autoturism tip 

hycomat sau a unui mototriciclu, la alegerea persoanelor fizice prevazute mai sus. 

Conform Legii  nr. 44/1004, modificata de Legea nr. 303/2007 , veteranii de razboi, vaduvele 

de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au recasatorit beneficiaza de scutirea de la plata 

impozitelor  aferente terenurilor arabile, fanete si paduri, in suprafata de pana la 5 ha. 

Persoanele prevazute mai sus au obligatia de a depune documente justificative privind 

incadrarea in una din categoriile prevazute mai sus la compartimentul de impozite si taxe locale din 

cadrul primariei. 

Scutirea se aplica unei persoane incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana 

depune documente justificative in vederea scutirii. 

 

 
                              PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                                Constantin Enescu 

                                                                                                                                                     

                                                                            

                                 
                                                                                   CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                               SECRETAR,  

                                                                                     Mihaela Manda 

28.11.2014 


