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T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se 

stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al  comunei Vînători Neamţ,  

în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  

 

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

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI 
Art. 457 alin. (1) 
clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea 
persoanelor fizice 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2018 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019 

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

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2018 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2019 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 
Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 
încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 

încălzire 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 

încălzire 
A. Clădiri 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 

 
1.050 

 
630 

 
1.103 

 
662 

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

 
315 

 
210 

 
331 

 
221 

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   

 
210 

 
184 

 
221 

 
193 

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

 
131 

 
79 

 
138 

 
83 

 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2018 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019 

ANEXA 1  H.C.L nr. 54   din   29 .11.2018 
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Art. 458 alin. (1) -clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice                                 

0,2% 0,2% 

Art. 460 alin. (1) -clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau 
deţinute de persoanele juridice                  

0,1% 0,1% 

Art. 460 alin. (2) -clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau 
deţinute de persoanele juridice                              

0,5% 0,5% 

Art .460. alin. (8) –proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea 
impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă 

5% 5% 

Art. 462 alin. (2)   -Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri 
până la data de 31 martie - bonificatie                                 

10% 10% 

 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN 
Art. 465 alin. (2)Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan – terenuri cu constructii 

                                                                                                                                                           - lei/ha - 

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2018 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019 

 Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

Zona în 
cadrul 

localităţii 

IV V IV V 

A 1004 802 1054 842 
B 802 603 842 633 
C 603 401 633 421 
D 393 201 413 211 

Art. 465 alin. (4)      Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan – orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii        
                                                                                                                                                                                              - lei/ha - 

 
  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2018 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 
A B C D A B C D 

1 Teren arabil 32 24 21 17 33 25 23 18 
2 Păşune 24 21 17 15 25 23 18 15 
3 Fâneaţă 24 21 17 15 25 23 18 15 
4 Vie 52 39 32 21 55 42 33 23 
5 Livadă 60 52 39 32 63 55 42 33 
6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră 
32 24 21 17 

38 29 25 20 
7 Teren cu ape 17 15 9 x 18 15 10 x 
8 Drumuri şi căi ferate x x x x x x x x 
9 Neproductiv x x x x x x x x 
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Art. 465 alin. (7)                         Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan                                                                                                                                                         
- lei/ha - 
 
Categoria de folosinta 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 
1. Teren curti constructii 35 37 

2 Teren arabil 56 60 
3 Păşune 32 33 
4 Fâneaţă 32 33 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 62 65 

5.1 Vie până la intrarea pe rod x X 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 63 67 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod x 19 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la 

nr. crt. 7.1 
18 21 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie x  x 
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 7 7 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 38 40 
9 Drumuri şi căi ferate x  x 

10 Teren neproductiv x x 

Art. 467 alin. (2) - pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat 
pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie - bonificatie                                  

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2018 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2019 

10% 10% 

 
 

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

Nr. 
crt. 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2018 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2019 

  Lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta 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 

                        9 9 

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

                          10 10 

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

20 21 
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4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 
inclusiv 

78 84 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 
inclusiv 

157 168 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 316 338 
7 Autobuze, autocare, microbuze 26 28 
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de 

până la 12 tone, inclusiv 
33 35 

9 Tractoare înmatriculate 20 21 
 II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2019 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3                             2                           2 
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4 4 
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidenţiată 55 58 
 * grupa de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta  

Art. 470 alin. (3) – in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul 
se reduce cu  

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2018 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2019 
 100% 100% 
 

 
Art. 470 alin. (5) Autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone      
 

 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2019 

Impozitul (în lei/an) 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 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

I două axe 
 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 149 0 157 
 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 149 415 157 435 
 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 415 583 435 612 
 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 583 1320 612 1385 
 5 Masa de cel puţin 18 tone 583 1320 612 1385 
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II 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 149 260 157 273 
 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 260 534 273 561 
 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 534 694 561 729 
 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 694 1070 729 1123 
 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1070 1662 1123 1745 
 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1070 1662 1123 1745 
 7 Masa de cel puţin 26 tone 1070 1662 1123 1745 
III 4 axe 
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 694 704 729 738 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 704 1098 738 1153 
 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1098 1744 1153 1831 
 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1744 2587 1831 2716 
 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1744 2587 1831 2716 
 6 Masa de cel puţin 32 tone 1744 2587 1831 2716 
 

 
 
 

Art. 470 alin. (6) Combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 
tone      

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2019 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

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

majorate 

alte sisteme de suspensie pentru 
axele motoare, majorate 

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
un echivalentele 

recunoscute, 
majorate 

alte sisteme de 
suspensie 

pentru axele 
motoare, 
majorate 

I 2 + 1 axe 

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 67 0 71 
 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 67 154 71 162 
 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 154 361 162 379 
 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 361 467 379 490 
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 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 467 843 490 885 
 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 843 1478 885 1552 
 9 Masa de cel puţin 28 tone 843 1478 885 1552 
II 2 + 2 axe 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 145 337 152 354 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 337 554 354 582 
 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 554 814 582 854 
 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 814 983 854 1032 
 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 983 1614 1032 1694 
 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1614 2240 1694 2351 
 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2240 3401 2351 3570 
 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2240 3401 2352 3570 
 9 Masa de cel puţin 38 tone 2240 3401 2352 3570 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1783 2481 1871 2604 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2481 3372 2604 3539 
 3 Masa de cel puţin 40 tone 2481 3372 2604 3539 
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1575 2187 1653 2296 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2187 3025 2296 3175 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3025 4475 3175 4697 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 3025 4475 3175 4697 
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 896 1084 940 1137 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1084 1619 1137 1700 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1619 2577 1700 2705 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 1619 2577 1700 2705 
 
 
Art. 470  alin. (7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote 
 NIVELURILE STABILITE  

DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 
 Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 10 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 35 37 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  54 57 
d. Peste 5 tone 67 71 
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Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 21 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 56 
3. Bărci cu motor 210 210 
4. Nave de sport şi agrement 1.119 1119 
5. Scutere de apă 210 210 
6. Remorchere şi împingătoare: X 0 
a) până la 500 CP, inclusiv 559 559 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909 909 
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1398 1398 
d) peste 4000 CP 2237 2237 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 182 182 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X 0 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182 182 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 280 280 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490 490 
Art. 472 alin. (2)- plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat 
pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie - bonificatie                                                             

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019 

10% 10% 
 
 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAŢIILOR 
DE CONSTRUIRE ŞI A ALTOR AVIZE ŞI AUTORIZAŢII 

Art. 474 alin. (1)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban    

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei -  
a) până la 150 m² inclusiv 3 3 
b) între 151 şi 250 m² inclusiv 3,5 3,5 
c) între 251 şi 500 m² inclusiv 4,5 4,5 
d) între 501 şi 750 m² inclusiv 6 6 
e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 7 7 
f) peste 1.000 m² 7+0,005lei/m2,pentru fiecare m2 care 

depaseste 1000m2. 
7+0,005lei/m2,pentru fiecare m2 care 

depaseste 1000m2. 
Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 7 7 
Art. 474 alin. (10)   
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 1 1 
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Art. 474 alin. (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 

7 

7 
Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 
branşamente 

12 
13 

Art. 474 alin. (16)  
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 9 9 
Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 18 19 
Art. 475 alin. (2)   
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea 
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

72 
76 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică pentru o suprafaţă de până la 500 m2, 
inclusiv 

263 

276 
Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2 

4200 
4410 

 
 
 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 
3% 3% 

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

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2018 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2018 

 - lei/m2 sau fracţiune de m2 - - lei/m2 sau fracţiune de m2 - 

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

25 26 

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

19 20 
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CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 
Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2019 

COTA 
STABILITĂ DE 

CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 
2019 

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 competiţie sportivă 
internă sau internaţională 

0% - 2% 

 
2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 0% - 5% 3% 

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 

Art. 484 
Taxe speciale 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 
2019 

Sunt prevăzute în 
anexa 2 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

 
NIVELURILE  STABILITE 

PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2019 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 
2019 

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

Sunt prevăzute în 
anexa 3 

Art. 486 alin. (2) Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de 
venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi 
taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător. 

Sunt prevăzute în 
anexa 3 

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

500 – 750* 500 

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

0 – 32 29 

Art. 486 alin. (6)  Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi locuinţelor unifamiliale, 
pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuţie a proprietarilor. 

Sunt prevăzute în 
anexa 3 
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CAPITOLUL  XI – SANCŢIUNI 
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

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

LIMITELE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2019 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 
- lei - - lei - 

 lit. A) se sancţionează cu amendă 70 – 279 70-279 

 lit. B) se sancţionează cu amendă 279 – 696 279-696 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă. 

325 – 1.578 325-1578 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.    
 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. A) se sancţionează cu amendă 280 – 1.116 280-1.116 
 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. B) se sancţionează cu amendă 1.116 – 2.784 1.116-2.274 
 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 

1.300 – 6.312 1.300-6.312 

 
 

CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE 
Anexa 2 

la H.C.L. 54 
din 29.11.2018 

Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare  Regulamentul pentru 
stabilirea domeniilor de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxe speciale, modul de organizare şi de funcţionate a serviciilor de 
interes public local este prevăzut în anexa A.1 care face parte integrantă din anexa A. 
În cazul în care acest regulament este aprobat de către autoritatea deliberativă prin hotărâre distinctă, în formula introductivă a prezentei hotărâri, la 
nr. crt. 24), se face trimitere la aceasta. 

Art. 484 
Taxe speciale 

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

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2018 
- lei - 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019 

- lei - 
Nr. 
crt. 

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

taxe speciale 

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ŞI DOMENIILE DE 
ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA  

1. 
Art. 6  alin. (2) din  Ordonanţa Guvernului nr. 
99/2000 … 

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

  

2. 
Art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 
13/2001 … 

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

  

3. Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 … 
Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor de 
copiere a documentelor 

0,5lei/pg 0,5lei/pg 
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4. 
Art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 
… 

Taxe speciale pentru finanţarea obiectivelor aprobate prin 
referendum 

  

5. 
Art. 19 şi art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 
71/2002 … 

Taxe speciale pentru funcţionarea serviciilor de administrare a 
domeniului public şi privat 

  

6. Art. 18 din Legea nr. 333/2003 … Taxe speciale pentru plata serviciilor de pază   

7. Art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 … 
Taxe speciale pe linia protecţiei civile 
- persoane fizice 

- persoane juridice 
 

 
 

8. 
Art. 43 alin. (7) din Legea … nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor de exploatare ori 
de investiţii. 
  1.- taxa pentru utilizarea tractorului cu remorca,in cadrul 
Seviciului prestari servicii comunitare; 

100lei/ora utilizare 100lei/ora utilizare 

  2. – taxa pentru utilizarea utilajului CATERPIL, in cadrul 
Serviciului prestari servicii comunitare; 

100lei/ora utilizare 100lei/ora utilizare 

9. 
Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) şi c), 
alin. (3), alin. (5) şi alin. (8) din Legea … nr. 
101/2006, republicată 

Taxe speciale pentru intretinerea si curatenia zonelor publice 
din comuna Vinatori Neamt 
1. – persoane fizice: 

-  persoane juridice  

 
 

5 lei/familie/an 
10 lei persoana juridica/an 

 
 

5 lei/familie/an 
10 lei persoana 

juridica/an 
 

CAPITOLUL  IX – ALTE TAXE LOCALE                Anexa 3 
        la H.C.L. 54  

din 29.11.2018 
 NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2018 

 - lei - 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  PENTRU 

ANUL 2019 
-  lei - 

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

a) – pentru realizarea unor lucrari pe domeniul public taxa se stabileste la 13lei/mp/zi; 
Taxa se achita la data obtinerii autorizatiei de la structura specializata in domeniul amenajarii 
teritoriului si al urbanismului,iar autorizatia se obtine pe baza de cerere. 
 

13lei/mp/zi 
13lei/mp/zi 

 

b) – pentru ocuparea  terenurilor apartinand domeniul public, cu constructii provizorii, autorizate 
in conditiile legii, taxa se stabileste la 13lei/mp/zi; achitarea acestei taxe nu il exonereaza pe 
contribuabil de plata redeventei sau chiriei,dupa caz,precum si de la plata impozitului pe 
cladiri si a impozitului pe teren. 

Taxa in suma de 13 lei/mp/zi se stabileste incepand cu data autorizarii si se achita in 4 rate egale, 
respectiv la 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, 15 noiembrie.  
In cazul constructiilor provizorii realizate sau desfiintate in cursul anului fiscal, taxa se calculeaza 
proportional cu perioada ramasa pina la sfarsitul anului fiscal. 
 

13lei/mp/zi 13lei/mp/zi 
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c) – pentru vanzarea produselor ce fac obiectul comertului in targuri, standuri,situate de-a lungul 
drumurilor publice, in parcuri, locuri publice special amenajate, in parcari,taxa se stabileste la 
7 lei/mp/zi. 

Taxa se achita la agentul incasator,la solicitarea acestuia,pe baza masuratorii efectuate de respectivul 
agent, in vederea stabilirii exacte a suprafetei ocupate de fiecare vanzator in parte, dupa care se 
elibereaza chitanta corespunzatoare. 

7lei/mp/zi 7lei/mp/zi 

d) – taxa oficiere casatorie: 
1. – taxa pentru  oficierea casatoriei pentru sotii care au domiciliul pe raza com. Vinatori-

Neamt, in locatiile puse la dispozitie de autoritatea locala. 
2. - taxa pentru  oficierea casatoriei pentru sotii care nu au domiciliul pe raza com. Vinatori-

Neamt, in locatiile puse la dispozitie de autoritatea locala.         
3. Taxa pentru oficierea casatoriei in locatiile puse la dispozitie de autoritatea locala, inainte 

de implinirea termenului legal  

1.– sambata/duminica – 200lei; 
 2. – sambata/duminica – 300lei 
 3.------------- 

1.– sambata/duminica , sarbatorile 
legale –cat si in afara programului 
de lucru 8-16- 200lei ; 
 2. – sambata/duminica,sarbatorile 
legale– cat si in afara programului 
de lucru 8-16 -300lei; 
3.in timpul saptamanii, sambata, 
duminica si sarbatorile legale – 
300 lei. 

Art. 486 alin. (2)  
  Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de 
venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, 
precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător.*): 

 
2018 

 
2019 

1. Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa ptr.folosirea drumurilor 
comunale  – Tractoare. 

10lei/10lei/500lei 10lei/10lei/500lei 

2. Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa ptr.folosirea drumurilor 
comunale  – Remorci osii 2/4/taxa folosire drumuri comunale.  

10lei/10lei/200lei/5 lei m.c. 10lei/10lei/200lei/5 lei m.c. 

3. Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa ptr.folosirea drumurilor 
comunale  – Buldoexcavatoare/ taxa folosire drumuri comunale. 

10lei/10lei/800lei/5lei m.c. 10lei/10lei/800lei/5lei m.c. 

4. Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa ptr.folosirea drumurilor 
comunale  – Ifron./ taxa folosire drumuri comunale. 

10lei/10lei/500lei/5 lei m.c 10lei/10lei/500lei/5 lei m.c 

5. Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa ptr.folosirea drumurilor 
comunale  – Taf (tractor articulat forestier)/ taxa folosire drumuri comunale. 

10lei/10lei/700lei/5lei m.c. 10lei/10lei/700lei/5lei m.c. 

6. Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa ptr.folosirea drumurilor 
comunale – Motoscuter. 

10lei/10lei/100lei 10lei/10lei/100lei 

7. Taxa de inscriere/ taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa  ptr.folosirea 
drumurilor comunale – Vehicul cu tractiune animala (un tragator). 

10lei/10lei/50lei 10lei/10lei/50lei 

8. Taxa de inscriere/taxa pentru eliberarea certificatului de inscriere/taxa ptr.folosirea drumurilor 
comunale  – Vehicul cu tractiune animala (doi tragatori). 

10lei/10lei/60lei 10lei/10lei/60lei 

Art. 486 alin. (6)   Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi locuinţelor 
unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuţie a proprietarilor. 

0 0 

 

 


