ANEXA LA PROIECTUL DE HOTARARE NR.

IMPOZITE SI TAXE LOCALE
PENTRU ANUL 2022
Ierarhizarea functionala a localitatii rurale Fratautii Noi:
- sat resedinta de comuna:-Fratautii Noi, rangul IV;
- sate componente apartinand comunei: Costisa, rangul V.
Delimitarea zonelor in intravilan si extravilan ale localitatii: zona A.
Impozitele si taxele locale sunt dupa cum urmeaza:
a) impozitul si taxa pe cladiri;
b) impozitul si taxa pe teren;
c) impozitul pe mijloacele de transport;
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor;
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate;
f) impozitul pe spectacole;
g) taxe speciale;
h) alte taxe locale. (Art.454 din Legea 227/2015)
I. Impozitul pe cladiri
Pentru cladirile rezidentiale si cladirile - anexa aflate in proprietatea persoanelor fizice ,
impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,12% la valoarea
impozabila a cladirii.(Art.457, Alin1 din Lg 227/2015)
Valoarea impozabila a unei cladiri se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate
a cladirii, exprimata in metri patrati, cu valoarea corespunzatoare din tabelul nr.1.
Suprafata contruita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor
sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol
sau mansarda , exceptand suprafetele podurilor neutilizate ca locuinta ale scarilor si teraselor
neacoperite.
Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este
amplasata cladirea, prin inmultirea sumei determinate conform tabel nr.1, cu coeficientul de corectie
corespunzator, prevazut in tabelul nr.2.
Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior,
atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a
cladirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ – teritoriale
concesionate , inchiriate date in administrare ori in folosinta , dupa caz oricaror entitati , altele decat
cele de drept public , se stabileste taxa pe cladiri , care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor ,
locatarilor , titularilor dreptului de administrare sau de folosinta , dupa caz , in conditii similare
impozitului pe cladiri. ( Art. 455 , alin. 2 )
Valoarea impozabila a cladirii se reduce in functie de anul terminarii acesteia, dupa cum
urmeaza:
a) cu 50%, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinta;
b) cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv,
la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta.
c) 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. ( Art. 457 , alin 8 din Legea 227/2015 ).
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Tab.1
Valori impozabile pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri rezidentiale, in
cazul persoanelor fizice, pentrul anul 2022
Valoarea impozabila indexata cu rata inflatiei de 2,6%
--lei/mp-Tipul cladirii
Cu instalatii de apa,
Fara instalatii de apa,
canalizare, electrice si
canalizare, electricitate
incalzire
sau incalzire
(conditii cumulative)
0
1
2
A. Cladire cu cadre din beton armat
1.129
677
sau cu pereti exteriori din caramida
arsa sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament
termic si/sau chimic
B. Cladire cu peretii exteriori din
lemn, din piatra naturala, din
caramidã nearsa, din valatuci sau din
orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic si/sau chimic

339

226

C. Cladire-anexa cu cadre din beton
armat sau cu pereti exteriori din
caramida arsa
sau din orice alte materiale rezultate
în urma unui tratament termic si/sau
chimic

226

197

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori
din lemn, din piatrã naturala, din
caramida nearsa, din valatuci sau din
orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic si/sau chimic

142

84

E. In cazul contribuabilului care
detine la aceeasi adresa incaperi
amplasate la subsol , demisol si/sau
la mansarda , utilizate ca locuinta ,
in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit. A - D

75% din suma care s-ar
aplica cladirii

75% din suma care s-ar
aplica cladirii

F. In cazul contribuabilului care
detine la aceeasi adresa incaperi
amplasate la subsol , la demisol
si/sau la mansarda , utilizate in alte
scopuri decat cel de locuinta , in
oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit. A - D

50% din suma care s-ar
aplica cladirii

50% din suma care s-ar
aplica cladirii
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Tab.2
Zona in cadrul localitatii

Rangul localitatii

A

IV

V

1,10

1,05

Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice , impozitul pe cladiri se
calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii care poate fi: ( Art. 458 , alin 1 , din Legea
227/2015.
a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5
ani anteriori anului de referinta ;
b) valoarea finala a lucrarilor de constructii , in cazul cladirilor noi , construite in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinta :
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate , in
cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor art.458 alin (1) din
Legea 227/2015 impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile
determinate conform art. 457.
In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice , impozitul se
calculeaza prin insumarea:
a) impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform art.457;
b) impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential , indicata prin
declaratie pe propria raspundere , prin alicarea cotei mentionate la art.458 asupra valorii
impozabile determinate potrivit art. 457 fara a fi necesara stabilirea valorii prin depunerea
documentelor prevazute la art. 458 (Art.459 , alin 1, din Legea 227/2015).
In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nici
o activitate economica , impozitul se calculeaza conform art. 457.
In cazul cladirilor cu destinatie mixta , cand proprietarul nu declara la organul fiscal suprafata
folosita in scop nerezidential , impozitul pe cladiri se calculeaza prrin aplicarea cotei de 0,3%
asupra valorii impozabile determinate conform art.457.
Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoane juridice
impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,2% asupra valorii impozabile a
cladirii.(Art.460 , alin 1, din Legea 227/2015).
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice ,
impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,3% , asupra valorii impozabile a
cladirii.
In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice , impozitul se
determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu
impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential.
Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri , valoarea impozabila a cladirilor aflate in
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care
se datoreaza impozitul/taxa si poate fi:
a) ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal ;
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate la data evaluarii ;
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c) valoarea finala a lucrarilor de constructii , in cazul cladirilor noi , construite in cursul anului
fiscal anterior ;
d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate. In
situatia in care nu este precizata valoarea in documentele care atesta proprietatea , se
utilizeaza ultima valoare inregistrata in baza de date a organului fiscal.
e) in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar , valoarea
rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii.
f) in cazul cladirior pentru care se datoreaza taxa pe cladiri , valoarea inscrisa in contabilitatea
proprietarului cladirii si comunicata concesionarului , titularului dreptului de administrare
sau folosinta , dupa caz.
Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a
cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor
aflate in vigoare la data evaluarii , depus la organul fiscal pana la primul termen de plata din anul de
referinta. In situatia depunerii raportului de evaluare dupa primul termen de plata din anul de
referinta acesta produce efecte incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator.
In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 5
ani anteriori anului de referinta , cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5%.

II. Impozitul pe teren
Orice persoana care are in proprietate teren situat in raza comunei datoreaza pentru acesta un
impozit anual. (Art.463 alin 1 din Legea nr.227/2015).
Impozitul/taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului , rangul localitatii in care
este amplasat terenul si zona si categoria de folosinta a terenului.
In cazul unui teren amplasat in intravilan , inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta
terenuri cu constructii , impozitul/taxa pe teren se stabileste prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul nr.3.
In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de
folosinta decat cea de terenuri cu constructii , impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea
suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare din tabelul nr.4, iar suma astfel
obtinuta se inmulteste cu un coeficient de corectie corespunzator rangului localitatii unde este
amplasat terenul, care in cazul nostru este de 1,10 pentru Fratautii Noi si 1,00 pentru Costisa.
In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea
suprafetei terenului, exprimata in ha, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul nr.5, inmultita
cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii de 1,10 pentru Fratautii Noi si 1,05
pentru Costisa.
Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinta, se stabileste taxa pe teren
care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau
de folosinta, dupa caz, în conditii similare impozitului pe teren. (Art.463, Alin.(2) din L227/2015).
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Tab.3
Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan – terenuri cu constructii
Nivelul impozitului , corespunzator rangului
Zona in cadrul localitatii
localitatii , lei/ha
pentru anul 2022 , indexat cu rata inflatiei de 2,6%
Rang IV
Rang V

A

1354

1154

Tab.4

Nr.
crt
1.
2.

Impozitul pe terenurile amplasate in intravilan indexat cu rata inflatiei de 2,6%
- orice alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii Zona / Categoria de folosinta
Zona A/ lei/ha
pentru anul 2022
Teren arabil
31
Pasune
24

3.

Fineata

24

4.

Vie

52

5.

Livada

60

6.

Padure sau alt teren cu vegetatie
forestiera

31

7.

Teren cu ape

17

8.

Drumuri si cai ferate

0

9.

Teren neproductiv

0
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Tab.5

Nr.
crt

Impozitul pe terenurile amplasate in extravilan indexat cu rata inflatiei de 2,6%
Zona / Categoria de folosinta
Zona A/lei/ha
pentru anul 2022

1.
2.

Teren cu constructii
Arabil

34
56

3.

Pasune

31

4.

Fineata

31

5.

Vie pe rod , alta decat cea prevazuta
la nr. crt.5.1
Vie pana la intrarea pe rod

63

Livada pe rod , alta decat cea
prevazuta la nr.crt.6.1
Livada pana la intrarea pe rod

64

Padure sau alt teren cu vegetatie
forestiera , cu exceptia celui
prevazut la nr.crt 7.1
Padure in varsta de pana la 20 de
ani si padure cu rol de protectie

18

6

8.1

Teren cu apa , altul decat cel cu
amenajari piscicole
Teren cu amenajari piscicole

38

9.

Drumuri si cai ferate

0

10.

Teren neproductiv

0

5.1.
6.
6.1.
7.

7.1
8.

0

0

0
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III. Impozitul asupra mijloacelor de transport
Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de
transport.
In cazul mijloacelor de transport enumerate in tabelul nr.6, impozitul asupra mijlocului de
transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe
de 200 cmc sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabel.(Art.470, alin2, Legea
227/2015).
In cazul mijloacelor de transport hibride , impozitul se reduce cu 50%. (Art. 470 , alin.3, Legea
227/2015).
In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12
tone , impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul
nr. 7. ( Art. 470 alin. 5 din Legea 227/2015).
In cazul unei combinatii de autovehicule , un autovehicul articulat sau tren rutier , de transport
marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone , impozitul pe mijloacele de
transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul nr. 8 ( Art. 470 alin. 6 din Legea
nr. 227/2015).
In cazul unei remorci , al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de
autovehicule , impozitul se calculeaza conform datelor din tabelul nr. 9 (Art. 470 alin.7 din Legea
nr. 227/2015 ).
Tab.6
Mijloace de transport cu tractiune mecanica
I.

Vehicule inmatriculate
Mijloc de transport

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea
cilindrica de pana la 1.600 cm3 inclusiv
2. Motociclete , tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de
peste 1.600 cmc
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cmc si 2.000 cmc
inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2.001 cm3 si
2.600 cm3 inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2601 cm3 si
3.000 cm3 inclusiv
6. Autoturisme cu capacitatea cilindricã de peste 3.001 cm3
7. Autobuze, autocare, microbuze
8. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima
autorizata de pana la 12 tone, inclusiv
9. Tractoare înmatriculate

Lei/ 200 cm3 sau fractiune
din aceasta pentru 2022
Indexat cu rata inflatiei de
2,6%
8
9
21
81
163
328
27
33
21
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Tab. 7

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata
maxima admisa

Vehicule cu doua axe
Masa de cel putin 12 tone , dar mai mica de
1.
13 tone
Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de
2.
14 tone
Masa de cel putin 14 tone , dar mai mica de
3
15 tone
Masa de cel putin 15 tone , dar mai mica de
4.
18 tone
Masa de cel putin 18 tone
5.
II. Vehicule cu 3 axe
Masa de cel putin 15 tone , dar mai mica de
1.
17 tone
Masa de cel putin 17 tone , dar mai mica de
2.
19 tone
Masa de cel putin 19 tone , dar mai mica de
3.
21 tone
Masa de cel putin 21 tone , dar mai mica
4.
de 23 tone
Masa de cel putin 23 tone , dar mai mica
5.
de 25 tone
Masa de cel putin 25 tone , dar mai mica
6.
de 26 tone
Masa de cel putin 26 tone
7.
III. Vehicule cu 4 axe
Masa de cel putin 23 tone , dar mai mica
1.
de 25 tone
Masa de cel putin 25 tone , dar mai mica
2.
de 27 tone
Masa de cel putin 27 tone , dar mai mica
3.
de 29 tone
Masa de cel putin 29 tone , dar mai mica
4.
de 31 tone
Masa de cel putin 31 tone , dar mai mica de
5.
32 tone
Masa de cel putin 32 tone
6.

Impozitul
( in lei/an ) indexat cu rata de schimb a
monedei euro
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de
Alte sisteme de
suspensie
suspensie pentru
pneumatica sau
axele motoare
echivalentele
recunoscute

I.

8

0

153

153

425

425

599

599

1355

599

1355

153

267

267

549

549

712

712

1098

1098

1707

1098

1707

1098

1707

712

722

722

1128

1128

1791

1791

2657

1791

2657

1791

2657

Tab. 8

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata
maxima admisa

I.

II.

Vehicule cu 2+1 axe
Masa de cel putin 12 tone , dar mai mica
1.
de 14 tone
Masa de cel putin 14 tone , dar mai mica
2.
de 16 tone
Masa de cel putin 16 tone , dar mai mica
3.
de 18 tone
Masa de cel putin 18 tone , dar mai mica
4.
de 20 tone
Masa de cel putin 20 tone , dar mai mica
5.
de 22 tone
Masa de cel putin 22 tone , dar mai mica
6.
de 23 tone
Masa de cel putin 23 tone , dar mai mica
7.
de 25 tone
Masa de cel putin 25 tone , dar mai mica
8.
de 28 tone
Masa de cel putin 28 tone
9.
Vehicule cu 2+2 axe
Masa de cel putin 23 tone , dar mai mica
1.
de 25 tone
Masa de cel putin 25 tone , dar mai mica
2.
de 26 tone
Masa de cel putin 26 tone , dar mai mica
3.
de 28 tone
Masa de cel putin 28 tone , dar mai mica
4.
de 29 tone
Masa de cel putin 29 tone , dar mai mica
5.
de 31 tone
Masa de cel putin 31 tone , dar mai mica
6.
de 33 tone
Masa de cel putin 33 tone , dar mai mica
7.
de 36 tone
Masa de cel putin 36 tone , dar mai mica
8.
de 38 tone
Masa de cel putin 38 tone
9.
9

Impozitul indexat cu rata de schimb a
monedei euro ( in lei/an )
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de
Alte sisteme de
suspensie
suspensie pentru
pneumatica sau
axele motoare
echivalentele
recunoscute
0

0

0

0

0

69

69

158

158

371

371

480

480

866

866

1519

866

1519

148

346

346

569

569

836

836

1009

1009

1657

1657

2300

2300

3493

2300

3493

2300

3493

III. Vehicule cu 2+3 axe
Masa de cel putin 36 tone , dar mai mica
1.
de 38 tone
Masa de cel putin 38 tone , dar mai mica
2.
de 40 tone
Masa de cel putin 40 tone
3.
IV. Vehicule cu 3+2 axe
Masa de cel putin 36 tone , dar mai mica
1.
de 38 tone
Masa de cel putin 38 tone , dar mai mica
2.
de 40 tone
Masa de cel putin 40 tone , dar mai mica
3.
de 44 tone
Masa de cel putin 44 tone
4.
V. Vehicule cu 3+3 axe
Masa de cel putin 36 tone , dar mai mica
1.
de 38 tone
Masa de cel putin 38 tone , dar mai mica
2.
de 40 tone
Masa de cel putin 40 tone , dar mai mica
3.
de 44 tone
Masa de cel putin 44 tone
4.

1830

2548

2548

3463

2548

3463

1618

2246

2246

3107

3107

4596

3107

4596

920

1113

1113

1662

1662

2647

1662

2647

Tab. 9
Impozit pentru anul 2022 indexat cu rata
inflatiei de 2,6%

Remorci , semiremorci sau rulote
Masa totala maxima autorizata:
a) pana la 1 tona inclusiv
b) peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone
c) peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone
d) peste 5 tone

9
38
58
73
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IV. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor
Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, un aviz sau o autorizatie mentionata in
prezentul capitol trebuie sa plateasca o taxa la compartimentul de specialitate al autoritatii
administratiei publice locale inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesara.
(Art.473 din Legea 227/2015).
Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor prevazute la art.474 alin(1), (4),
(10), (14), (15), (16) si art. 475 alin (1), (2), din Legea 227/2015
sunt prezentate in tabelul nr.10.

Tab.10
1.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul rural
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism:
a)
Pina la 150 mp inclusiv
b)
Intre 151 si 250 mp inclusiv
c)
Intre 251 si 500 mp inclusiv
d)
Intre 501 si 750 mp inclusiv
e)
Intre 751 si 1.000 mp inclusiv
f)
Peste 1.000 mp
2.Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau
excavari
3.Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri,
containere , tonete, cabine, spatii de expunere ,
corpuri si panouri de afisaj ,
firme si reclame situate pe caile si in spatiile publice
4.Taxa pentru eliberarea unei autorizatii
privind lucrarile de racorduri si bransamente
la retelele publice de apa, canalizare, gaze,
termice, energie electrica, telefonie si televiziune
prin cablu
5.Taxa pentru avizarea certificatului de
urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea
teritoriului, de catre primari sau structurile de
specialitate din cadrul Consiliului Judetean
6.Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa
7.Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare
8.Taxa pentru eliberarea atestatului de producator , respectiv pentru
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
9.Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea
activitatii de alimentatie publica ( restaurante , baruri ):
- pentru o suprafata de pana la 500 mp , inclusiv
- pentru o suprafata mai mare de 500 mp
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Pentru anul 2022 indexate cu
rata inflatiei de 2,6%
Taxa (lei)
3
3,5
4,5
6
7
7+0,005 lei/mp pentru fiecare
mp care depaseste 1.000mp
1 leu/mp pentru fiecare mp
afectat
8 lei pentru fiecare mp de
suprafata ocupata de
constructie

15 lei pentru fiecare racord

17
9
23
46

564
564

V.Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
Cota prevazuta la titlul IX, cap.6, art.477 alin(5) din Legea 227/2015, privind taxa datorata
pe serviciile de reclama si publicitate se stabileste la 3%.

VI. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual, prin inmultirea
numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau
publicitate cu suma stabilita de catre consiliul local conform tabelului nr.11.
Tab.11
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si
publicitate
a) in cazul unui afisaj situat in locul in
care persoana deruleaza o activitate
economica
b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau
structura de afisaj pentru reclama si
publicitate

Lei/mp sau fractiune de mp
indexata cu rata inflatiei de
2,6%
35
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VII. Impozitul pe spectacole
Impozitul pe spectacol se calculeaza, cf. art.481 alin (1) si (2) din Legea 227/2015 prin
aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vinzarea biletelor si abonamentelor, cota de
impozitare fiind de 2% in cazul unui spectacol de teatru, manifestare muzicala (opera, balet, etc.),
prezentarea unui film la cinematograf, spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau
internationala.
In cazul oricarei alte manifestari artistice decit cele enumerate, cota de impozit este de 5%.
Impozitul pe spectacole nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare.
Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 10 , inclusiv , a lunii urmatoare
celei in care a avut loc spectacolul.
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VIII. Taxe speciale
In conformitate cu art.484 alin(1) si (2) din Legea 227/2015, Consiliul Local a adoptat taxele
conform tabelului nr.12.
Tab.12
Taxe percepute

1.Taxa pentru oficierea casatoriilor in afara orelor de program stabilita
prin HCL 5/2005 si modificata ulterior
2.Taxa pentru colectare si
transport a deseurilor si
gunoaielor in comuna
a) taxa salubrizare pentru persoane fizice:
Fratautii Noi, stabilita
prin HCL 28/2020
b) taxa salubrizare pentru persoane juridice:
c) cladiri nelocuite

Pentru anul 2022 ,
indexate cu rata
inflatiei de 2,6%
55 lei
1 persoana 74 lei/an
2 persoane 123 lei/an
3 persoane 172 lei/an
4 persoane 209 lei/an
5 persoane si peste
222 lei/an
591 lei/an
33 lei/an

3.Taxa contravaloare servicii de pază comunala, stabilita prin HCL
34/2007, pentru fiecare familie
4.Taxa pentru PSI
a) pentru fiecare familie din comuna
stabilita prin HCL
Fratautii Noi
28/2020
b) pentru societatile comerciale de pe raza
comunei Fratautii Noi
5.Taxa pentru inchirierea
Caminelor Culturale si a
a) Camin Fratautii Noi – pt. organizarea
inventarului de care
altor manifestari artistice sau activitati
dispun acestea
distractive
b) Camin Costisa – pt. organizarea de nunti
si botezuri
c) Camin Costisa- pt. organizarea altor
manifestari artistice sau activitati distractive
d) pentru activitati organizate de scoli sau
alte organizatii in scopuri cultural-educative
6.Taxa inchiriere Incarcatorului frontal si Buldoescavatorului, stabilita
prin HCL 26/2007
7.Taxa inchiriere Autoutilitarei, stabilita prin HCL 26/2007
13

0 lei
10 lei/an

53 lei/an

223 lei/zi

223 lei/zi
112 lei/zi
0 lei
134 lei/ora actionare;
17 lei/ora stationare.
134 lei/ora actionare;
17 lei/ora stationare.

8. Taxa inchiriere pentru transport apa a Autopompei
9. Taxa pentru deplasarea
c) pentru evaluarea pagubelolor
in teren a personalului
culturilor
din cadrul Primariei la
solicitarea cetatenilor
d) pentru masuratori cadastrale

55 lei/transport
23 lei

55 lei

stabilita prin HCL 22/2004

10. Taxa legalizare de copii de pe inscrisuri HCL 40/22.11.2010
11. Taxa desfacere casatorie prin divort pe cale administrativa cf. art. 486
alin. 4 din Legea 227/2015
12. Taxa de inregistrare mopede , remorci si vehicule cu tractiune
animala HCL 24/24.04.2013
13.Taxa de inregistrare tractoare si celelalte vehicule care nu se supun
inmatricularii HCL 24/24.04.2013
14. Taxa vehicule lente cu tractiune mecanica – mopede si cvadricicluri
usoare , utilaje tractate interschimbabile agricole sau forestiere HCL
24/24.04.2013
15.Taxa pentru alte vehicule lente cu tractiune mecanica HCL
24/24.04.2013
16.Taxa vehicule lente cu tractiune animala
17. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale
sau de pe alte asemenea planuri , detinute de consiliile locale

Initiator

10 lei / copie
750 lei
33 lei
67 lei

10 lei/an
33 lei/an
0 lei
35 lei

Avizat pentru legalitate

Primar ,

Secretar comuna ,

Olari George

Moisuc Oltea Rodica
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