




ROMANIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA GORGOTA 

PRIMAR 

Nr. 4909 / 12.07.2022 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea niveluri lor impozitelor si taxelor lo cale pentru anul 

2023 la nivelul U.A.T. Gorgota, judeţul Prahova 

Impozitele si taxele locale constitue sursa importanta de venituri utilizate pentru 

cheltuielile publice a căror finanţare se asigura de la bugetul local, in condiţiile legii. 

Constitue integral venituri proprii ale bugetelor locale, următoarele resurse financiare: 

impozitul si taxa pe clădiri, impozitul si taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizaţiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de 

reclama si publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale, alte taxe locale, amenzile si 

penalităţile aferente impozitelor si taxelor locale, taxele judiciare de timbru, taxele de timbru 

pentru activitatea notariala, taxele extrajudiciare de timbru. 

Potivrit prevederilor art. 490 din Legea nr. 227 /2015 privind Codul fiscal, autoritatile 

administraţiei publice locale si organele speciale ale acestora sunt responsabile pentru 

stabilirea, controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale. 

Totodată, in aplicarea dispoziţiilor Codului fiscal consiliul local adopta hotarari privind 

impozitele si taxele locale pentru anul fiscal următor, motiv pentru care Consiliul Local al 

comunei Gorgota trebuie sa adopte o hotarare privind aprobarea nivelurilor impozitelor si 

taxelor locale pentru anul 2023 la nivelul U.A.T. Gorgota, judeţul Prahova. 

Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 484 din Legea nr. 

227 /2015 privind Codul fiscal, pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create in 

interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale aproba taxe speciale. 

Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se 

utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice 

de interes local, precum si pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere si funcţionarea 

a acestor servicii. 

Drept urmare proiectul de hotarare are in vedere stabilirea cotelor la impozitele si taxele 

locale, respectiv nivelul taxelor cu respectarea limitărilor prevăzute de legislaţia aplicabila in 

domeniul fiscal. 

Având in vedere cele de mai sus, rog Consiliul Local al comunei Gorgota sa adopte 

proiectul de hotarare asa cum a fost redactat si prezentat, cu precizarea ca s-a parcurs 

procedura prevăzută conform HG. nr. 831 / 2022 pentru aprobarea Normelor Metodologice de 

aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica, 

republicata. 





alin. (2). Tabloul 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 Gorgota şi sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. alin. (1). impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport si 

taxa pentru afişaj în scop de reclama şi publicitate sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc în doua 

rate egale, respectiv pana la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 

alin. (2). Taxa pe clădiri si taxa pe teren proprietate publica sau privata a unitatii 

administrativ- teritoriale, concesionate, inchiriate, date in administrare ori in folosinţa, după caz, 

oricăror entitati, altele decât cele de drept public, reprezintă sarcina fiscala a concesionarilor, 

locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţa, după caz, in condiţii similare 

impozitului pe clădiri si se plăteşte lunar, pana la data de 25 a lunii următoare, in perioada de 

valabilitate a contractelor prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere administrare sau 

folosinţa, daca in cuprinsul acestora nu se prevede un alt termen. 

alin. (3). Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit in continuare impozit pe clădiri, precum si 

taxa pe clădiri prevăzută la alin. (2) se datoreaza către bugetul local al comunei. 

alin. ( 4 ). Pe perioada in care pentru o clădire se plăteşte taxa pe clădiri, nu se datoreaza 

impozitul pe clădiri. 

alin. (5). Pentru neplata la termenele prevăzute, contribuabilii datoreaza majorări de 

intarziere, stabilite potrivit reglementarilor legale in vigoare. 

Art. 3. Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport si taxa pentru afişaj în scop 

de reclamă şi publicitate datorat aceluiaşi impozit local de către contribuabili, persoane fizice sau 

juridice, fiecare de pana la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral pana la primul termen de plata. 

Art. 4. alin. (1). în cazul contribuabililor persoane fizice şi juridice, pentru plata cu anticipaţie 

până la data de 31.03.2023 a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloacele 

de transport, datorat pe întregul an, se acordă o bonificaţie în cuantum de 10%. 
alin. (2). Bonificaţia se acordă contribuabililor care la data plăţii impozitelor nu figurează 

cu obligaţii restante faţă de bugetul local, precum şi contribuabililor persoane fizice şi juridice care se 
află în procedura de prevenire a insolvenţei sau în procedura insolvenţei reglementată de legislaţia 
aplicabilă în domeniu, cu condiţia ca obligaţiile restante să fie cuprinse în planul de rambursare sau 
programul de plată al creanţelor din Planul de redresare sau Planul de reorganizare, după caz. 

Art. 5. alin. (1). Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se 
majoreaza cu pana Ia 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotarare a 
consiliului local. 

alin. (2). Se majorează impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu pana la 500% pentru 
clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan. 

alin. (3) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (2), 

precum şi clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. [2] se adoptă prin hotărâre a consiliului 

local. 

Art. 6. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul fiscal 2023. 









ANE XA 1 
PROPUNEM 

CONSILIUL LOC AL AL COMUNEI GORGOTA 

C APITOLUL I 
IMPOZITUL SI TAXA PE C LADIRI 

Art.1 .  ( 1  )Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2%, asupra valorii 
impozabile a cladiri. 

IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI 

Art.2. (1 )Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate în proprietatea 
persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2 %, 
asupra valorii impozabile a cladiri. 

(2)Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei se determina prin inmultirea 
suprafetei construite desfasurata a acesteia exprimata in metri patrati ,cu valoarea 
impozabila corespunzatoare exprimata in lei /m2 din urmatorul tabell 

Impozitul si taxa pe cladiri 
Valorile impozabile 
pe metru patrat de suprafata constru ita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice 
Art. 457 alin. (2) 

Valoarea impozabila - lei/m2
-

Cu instalatii de apa, Fara instalatii de apa, 
Tipul cladirii ţanalizare, K:;analizare, 

electrice si incalzire (conditii electrice sau incalzire 
cumulative) prevazuta prin prevazuta prin Legea nr. 
Legea nr. 227/2015 227/2015 

A. Cladire cu cadre din 
I 2022 I 

Propunere 
I 2022 I 

Propunere 
beton armat sau cu pereti 2023 2023 
exteriori din caramida arsa 
ori din orice alte materiale 
rezultate in urma unui 1170 1230 704 740 
tratament termic si/sau 
chimic 
B. Cladire cu peretii 
exteriori din lemn, din piatra 
naturala, din 351 370 234 251 caramida nearsa, din 
valatuci sau din orice alte 
materiale 



nesupuse unui tratament 
I li li I termic si/sau chimic 

C . Cladire-anexa cu cadre 
din beton armat ori cu 
pereti exteriori 
din caramida arsa sau din 234 246 204 214 orice alte materiale 
rezultate in urma 
unui tratament termic si/sau 
chimic 
D. Cladire-anexa cu peretii 
exteriori din lemn, din piatra 
naturala, din caramida 
nearsa, din valatuci ori din 146 153 88 92 orice alte 
materiale nesupuse unui 
tratament termic si/sau 
chimic 
E. ln cazul contribuabilului 
care detine la aceeasi 
adresa 
incaperi amplasate la 75% din 75% din suma 
subsol, demisol si/sau la suma care s- care s-ar 
mansarda, ar aplica aplica 
util izate ca locuinta, in cladirii cladirii 
oricare dintre tipurile de 
cladiri prevazute 
la lit. A-O 
F. ln cazul contribuabilului 
care detine la aceeasi 
adresa 
incaperi amplasate la 50% din 50% din suma subsol, la demisol si/sau la suma care s- care s-ar mansarda, ar aplica aplica utilizate in alte scopuri cladirii cladirii decat cel de locuinta, in 
oricare dintre 
tipurile de cladiri prevazute 
la lit. A-O 

(3)Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza în functie de rangul localitatii si zona 
în care este amplasata cladirea, prin înmultirea valorii determinate cu coeficientul de 
corectie corespunzator, prevazut în tabelul urmator: 

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii 
IV V 

A 1 ,  1 O 1 ,05 
B 1 ,05 1 ,00 
C 1 ,00 0.95 



În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 
apartamente, coeficientul de corectie se reduce cu O ,  1 O. 

(4) Valoarea impozabila a cladirii, se reduce în functie de anul terminarii 
acesteia, dupa cum urmeaza: 

a) cu 50%, pentru cladirea care are o vechime de peste 1 00 de ani la data de 1 
ianuarie a anului fiscal de referinta; 

b) cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa între 50 de ani si 100 de ani 
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; 

c) cu 1 0%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa între 30 de ani si 50 de ani 
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta. 

(5) Calculul impozitului pe cladirile nerezidentiale aflate în proprietatea 
persoanelor fizice. 

- Pentru cladirile nerezidentiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 
cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi: 

a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; 

b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, în cazul cladirilor noi, construite în ultimii 
5 ani anteriori anului de referinta; 

c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de 
proprietate, în cazul cladirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. 

- Pentru cladirile nerezidentiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate 
pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea 
unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladiri i .  
-În cazul în care valoarea cladirii nu poate fi calculata, impozitul se calculeaza prin 
aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile. 

(6) Calculul impozitului pe cladirile cu destinatie mixta aflate în proprietatea 
persoanelor fizice. 
- În cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul 
se calculeaza prin însumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita în scop 
rezidential cu impozitul determinat pentru suprafata folosita în scop nerezidential 
indicata prin declaratie pe propria raspundere. 

(7) Calculul impozitului/taxei pe cladirile detinute de persoanele juridice . 
- Pentru cladirile rezidentiale aflate în proprietatea sau detinute de persoanele 

juridice, impozitul / taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote 0,2% asupra 
valorii impozabile a cladirii,conform art.460 alin.(1 )  la care se aplica rata inflatiei de 
5, 1 % conform art. 491 si cota aditionala de 40 % in conditiile art.489 alin(2) din legea 
nr.227/201 5  privind Codul fiscal. 

- Pentru cladirile nerezidentiale aflate în proprietatea sau detinute de persoanele 
juridice, impozitul / taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1 ,3%, 
asupra valorii impozabile a cladirii conform art.460 alin (2) la care se aplica rata inflatiei 
de 5, 1 % conform art. 491 si cota aditionala de 40 % in conditiile art.489 alin. (2) din 
legea nr.227/201 5  privind Codul fiscal. 

- Pentru cladirile nerezidentiale aflate în proprietatea sau detinute de persoanele 
juridice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se 
calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii. 

- În cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate în proprietatea persoanelor juridice, 
impozitul se determina prin însumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita în 
scop rezidential, cu impozitul calculat pentru suprafata folosita în scop nerezidential. 



- Pentru stabilirea impozitu lui/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate în 
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior 
celui pentru care se datoreaza impozitu l/taxa si poate fi: 

a) ultima valoare impozabila înregistrata în evidentele organului fiscal; 
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluarii; 
c) valoarea finala a lucrarilor de constructii ,  în cazul cladirilor noi, construite în cursul 

anului fiscal anterior; 
d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de 

proprietate, în cazul cladirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 
e) în cazul cladirilor care sunt finantate în baza unui contract de leasing financiar, 

valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluarii; 

f) în cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea înscrisa în 
contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului 
dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz. 

- Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ani pe baza unui 
raport de evaluare a cladirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluarii depus la organul 
fiscal local , pana la primul termen de plata, din anul de referinta. 
Prevederile alineatului de mai sus, nu se aplica în cazul cladirilor care apartin 
persoanelor fata de care a fost pronuntata o hotarâre definitiva de declansare a 
procedurii falimentului. 

- În cazul în care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii 
în ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5%. 

- În cazul în care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe cladiri nu 
a actualizat valoarea impozabila în ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, diferenta de 
taxa fata de cea stabilita, dupa caz, va fi datorata de proprietarul cladirii. 

(8) Plata impozitului/taxei pe cladire 
- Impozitul pe cladiri se plateste anual, în doua rate egale, pâna la datele de 31 martie 

si 30 septembrie, inclusiv. 
- Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru întregul an de catre 

contribuabili, pâna la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda bonificatie de 
pâna la 10%. 
- Impozitul pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, de pâna la 50 
lei inclusiv, se plateste integral pâna la primul termen de plata. 
- În cazul în care contribuabilul detine în proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza 
aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, impozitul pe cladiri va fi cumulat. 

- Taxa pe cladiri se plateste lunar, pâna la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din 
perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, 
închiriere, administrare ori folosinta. 
- ln cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta care se 
refera la o perioada mai mare de un an, taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate 
egale, pana la data de 3 1  martie si 30 septembrie, inclusiv. 

Scutiri 
(8)Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit/taxa, sunt cele prevazute de art. 456 , 

alin. (1  ) ,  lit. a)-w) din Legea nr. 227/201 5  privind Codul fiscal. 

CAPITOLUL l i  
IMPOZITUL SI  TAXA PE TEREN 



Art.3 ( 1 )  Impozitul /Taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului, 
rangul localitatii in care este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a 
terenului, conform incadrarii facute de consiliul local. 

(2) ln cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la 
categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul / taxa pe teren se stabileste prin 
inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare_cu suma corespunzatoare 
prevazuta in urmatorul tabel: 

Jlmpozitul şi taxa pe teren 
Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan - terenuri cu construcţii 
(art. 465 alin. 2) 
!Zona în cadrul localităţii +Nivelurile impozitului / taxei , pe ranguri de 

localităţiprevazute prin Legea nr. 227/2015 
- lei/ha -

IV 2022 2023 V 2022 2023 

IA 

ls 
C 

D 

832 874 665 699 
665 699 655 699 
625 657 597 627 
577 606 417 438 

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta 
categorie de folosinta decât cea de terenuri cu constructii , impozitu l/taxa pe teren se 
stabileste prin înmultirea suprafetei terenului, exprimata în hectare, cu suma 
corespunzatoare prevazuta la alin. (4), iar acest rezultat se înmulteste cu coeficientul 
de corectie corespunzator. 

- Pentru stabilirea impozitu lui/taxei pe teren, se folosesc sumele din tabelul urmator, 
exprimate în lei pe hectar: 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan 
- orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii 

(art. 465 alin. 4) 
- lei/ha -

-prevazute prin Legea nr. 227/2015 
Nr. Categoria de folosinţă Zona A A B B C C 
crt. 2022 2023 2022 2023 2022 2023 
1 .  Teren arabil 32 34 25 26 23 24 
2. Păşune 25 26 23 24 18 19 
3. Fâneaţă 25 26 23 24 19 20 
4. Vie 53 56 41 43 32 34 
5. Livadă 62 65 53 56 41 43 
6. Pădure sau alt teren cu 32 34 25 26 23 24 

vegetaţie forestieră 
7 .  Teren cu ape 18 19 16 16 8 8 



8. Drumuri şi căi ferate o o o o o o 

9. Teren neproductiv o o o o o o 

(5) -Suma stabilita se înmulteste cu coeficientul de corectiecorespunzatorprevazut 
în urmatorul tabel: 

Ranoul localitatii Coeficientul de corectie 
IV 1 ,  1 O 
V 1 ,00 

(6) Ca exceptie de la prevederile alin. (3)- (5) din prezenta hotarare, în cazul 
contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în 
registrul agricol la alta categorie de folosinta decât cea de terenuri cu constructii ,  
impozitul/taxa pe teren se calculeaza conform prevederilor alin. (7) din prezenta 
hotarare, numai daca îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii: 

a) au prevazut în statut, ca obiect de activitate, agricultura; 
b) au înregistrate în evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si 

cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a) . 
(7) ln cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste 

prin inmultirea suprafetei terenului, 9exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare 
categoriei de folosinta prevazuta in tabelul urmator si cu coeficientul de corectie 
corespunzator zonei si rangului localitatii: 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan Propuneri 

(art. 465 alin. (7) - lei/ha- 2022 2023 
prevazute prin Legea nr. prevazute prin 
227/201 5  Legea nr. 

227/2015 
Nr. +C ategoria de folosinţă 
crt. 
1 .  Teren cu construcţii 30 32 
2. Teren arabil 52 55 
3. Păşune 26 27 
4. Fâneaţă 26 27 
5. Vie pe rod, alta decât cea 58 61 

prevăzută la nr. crt. 5 . 1  
5 . 1 .  Vie până la  intrarea pe rod o o 

6. Livadă pe rod , alta decât cea 58 61 
prevăzută la nr. crt. 6 . 1  

6 . 1 .  Livadă până la  intrarea pe rod o o 

7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie 15 16 
forestieră, cu excepţia celui 

prevăzut la nr. crt. 7 . 1  
7 . 1 .  Pădure în vârstă de  până la 20 de o o 

ani şi pădure cu rol de protecţie 
8.  Teren cu apă, altul decât cel cu 2 2 

amenajări piscicole 
8. 1 .  Teren cu amenajări piscicole I 32 34 



o o 

9. Drumuri şi căi ferate o o 

10. Teren neproductiv o o 

- Pentru aplicarea dispozitiilor alin. (7), coeficientul de corectie corespunzator zonei si 
rangului localitatii este prevazut in tabelul urmator: 

Zona in cadrul Rangul localitatii Gorgota localitatii 
IV V 

A 1 ,  1 O 1 ,05 
B 1 ,05 1 ,00 
C 1 ,00 0 ,95 

(8) Plata impozitului si a taxei pe teren 
-Conform art. 467 alin ( 1 )  Impozitul pe teren se plateste anual , în doua rate egale, 

pâna la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de catre 
contribuabili, pâna la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o 
bonificatie de pâna la 10%. 

- Impozitul pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane 
fizice si juridice, de pâna la 50 lei inclusiv, se plateste integral pâna la primul termen de 
plata. 

- În cazul în care contribuabilul detine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe 
raza aceleiasi unitati administrativ-teritoriale, impozitul pe teren va fi cumulat. 

- Taxa pe teren se plateste lunar, pâna la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni 
din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, 
închiriere, administrare ori folosinta. 

- ln cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta care se 
refera la o perioada mai mare de un an, taxa pe cladiri se plateste anual, in doua rate 
egale, pana la data de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv. 

Scutiri 
(6)Terenurile pentru care nu se datoreaza impozit, sunt cele prevazute de art. 464 alin. 
(1  ), lit. a)-y) din Legea nr. 227 /201 5  privind Codul fiscal. 

C APITOLUL III 
IMPOZITUL PE MIJLOAC E LE DE TRANSPORT 

Art.3. ( 1 )  Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza în functie de tipul 
mijlocului de transport, conform celor prevazute în prezentul capitol. 

(2) În cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de 
transport se calculeaza în functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin 
înmultireafiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma 
corespunzatoare din tabelul urmator: 

iNJ Mijloace de transport cu tractiune 
Lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta E:J mecanica 

jl. V ehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta) 



%. 

D 
[] 
!LJ 
[] 
I□ 
j[] 

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri 
si autoturisme cu capacitatea 
cilindrica de pâna la 1 .600 cm3

, 

inclusiv 
Motociclete, tricicluri si 
cvadricicluri cu capacitatea 
cilindrica de peste 1 .600 cm3 

Autoturisme cu capacitatea 
cilindrica între 1 .601 cm3 si 2 .000 
cm3 inclusiv 
Autoturisme cu capacitatea 
cilindrica între 2 .001 cm3 si 2 .600 
cm3 inclusiv 
Autoturisme cu capacitatea 
cilindrica între 2.601 cm3 si 3.000 
cm3 inclusiv 
Autoturisme cu capacitatea 
cilindrica de peste 3.001 cm3 

lmpozi lei/an 
2022 

1
8 

1

9 

1

22 

1

84 

1

1 68 

1
340 

m�:JIAutobuze, autocare, microbuze 1128 

LJ 
Alte vehicule cu tractiune 35 
mecanica cu masa totala maxima 
autorizata de pâna la 12 tone, 
inclusiv 

Propuneri 2023 

8 

9 

23 

88 

1

1 77 

11
357 

11 29 

37 

�EllTractoare înmatriculate 1122 11 23 
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�E.Jlvehicule cu capacitate cilindrica i!lei/200 cm3 I�=====� 
!EJ 
!EJ 

1
3 I Vehicule înregistrate cu capacitate 3 

cilindrica < 4.800 cm3 

Vehicule înregistrate cu capacitate 
1
5 

cilindrica > 4 .800 cm3 
5 

ID 
Vehicule fara capacitate cilindrica 

1

1 09 
evidentiata :lei/an 

1 1 5  

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50 

(4) În cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul 
pentru motocicletele respective. 

(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totala autorizata egala 
sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 
corespunzatoareprevazuta în tabelul urmator: 

- Sumele prevazute in tabelul prevazut la art. 470 alin . (5) si (6) se indexeaza anual 
in functie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a lunii 
octombrie a fiecarui an si publicata in Jurnalul Uniunii Europene si de nivelurile minime 
prevazute in Directiva 1 999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru 
utilizarea anumitor infrastructuri. == 



D Art. 470 alin (5) !impozitul (în lei/an) I 
Ax(e) 
motor(oare) 
cu sistem de 
suspensie 
pneumatica 
sau 

Numarul de axe si g reutatea bruta echivalentele 
încarcata maxima admisa recunoscute 

DD!doua axe 

□D[] Masa de cel putin 1 2  tone, 
1
0 

dar mai mica de 1 3 tone 

□DEJ Masa de cel putin 1 3  tone, 
1
151  

dar mai mica de 14 tone 

□DEJ Masa de cel putin 1 4 tone, 
1
41 9  

dar mai mica de 1 5  tone 

□D[] Masa de cel putin 1 5  tone, 
1
590 

dar mai mica de 18  tone 

DD[JIMasa de cel putin 18  tone 11590 

D�Jl3 axe 

□D[] Masa de cel putin 15 tone, 
1
151  

dar mai mica de 1 7 tone 

□DEJ Masa de cel putin 1 7 tone, 
1
263 

dar mai mica de 1 9  tone 

□DEJ Masa de cel putin 1 9  tone, 
1
541 

dar mai mica de 21 tone 

□D[] Masa de cel putin 21 tone, 
17

02 
dar mai mica de 23 tone 

□D[] Masa de cel putin 23 tone, 
dar mai mica de 25 tone 1

1082 

□DEJ Masa de cel putin 25 tone, 
1
1 682 

dar mai mica de 26 tone 
DD[JIMasa de cel putin 26 tone 111 682 

D�14 axe 

□D[] Masa de cel putin 23 tone, 
1
702 

dar mai mica de 25 tone 

□DEJ Masa de cel putin 25 tone, 
1
71 2  

dar mai mica de 27 tone 

□DEJ Masa de cel putin 27 tone, 
dar mai mica de 29 tone 1

1 1 1 1  

□D[] Masa de cel putin 29 tone, 
1
1 .764 

dar mai mica de 31 tone 

□D[] Masa de cel putin 31 tone, 
1
1 .764 

dar mai mica de 32 tone 

Alte 
sisteme 
de 
suspensie 
pentru 
axele 
motoare 

li� 
li� 
li� 
I� 
111 .335 

I 
ILl 
lr=J 
ILl 
IEJ 
I� 
I� 
111 .682 I 

I 
ILl 
lr=J 
I� 
IEJ 
IEJ 



IDDEIIMasa de cel putin 32 tone 111 .764 112.61 7 J
J 

(6.) În cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, 
de transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12  
tone, impozitul pe  mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare 
prevazuta în tabelul urmator : 

Art. 470 alin (6) !impozitul (în lei/an) 

Numarul de axe si g reutatea bruta 
încarcata maxima admisa 

D12 + 1 axe 

[] Masa de cel putin 1 2  tone, 
dar mai mica de 14 tone 

[] Masa de cel putin 1 4  tone, 
dar mai mica de 1 6  tone 

[] Masa de cel putin 1 6  tone, 
dar mai mica de 18  tone 

EJ Masa de cel putin 18  tone, 
dar mai mica de 20 tone 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

[] Masa de cel putin 20 tone, 
dar mai mica de 22 tone 

[] Masa de cel putin 22 tone, 
dar mai mica de 23 tone 

[] Masa de cel putin 23 tone, 
dar mai mica de 25 tone 

[] Masa de cel putin 25 tone, 
dar mai mica de 28 tone 

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

1
0 

1
0 

I
o 

il
68 

1
1 56 

1
366 

1
473 

1
853 

O[l!Masa de cel putin 28 tone 11853 

[]12+2 axe 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

[] 
[] 
[] 
EJ 
[] 

Masa de cel putin 23 tone, 
dar mai mica de 25 tone 
Masa de cel putin 25 tone, 
dar mai mica de 26 tone 
Masa de cel putin 26 tone, 
dar mai mica de 28 tone 
Masa de cel putin 28 tone, 
dar mai mica de 29 tone 
Masa de cel putin 29 tone, 
dar mai mica de 31 tone 

1
1 46 

1
341 

1
561 

1
824 

1
994 

Alte 
sisteme de 
suspensie 
pentru 
axele 
motoare 

11
° 

11
° 

11
68 

11
1 56 

11
366 

11
473 

11
853 

11
1 .496 

111 .496 

11
34 1 

11
561 

11
824 

11
994 

11
1 .633 

I 



DEJ 
D[] 
DEJ 

Masa de cel putin 31 tone, 
dar mai mica de 33 tone 
Masa de cel putin 33 tone, 
dar mai mica de 36 tone 
Masa de cel putin 36 tone, 
dar mai mica de 38 tone □[]Masa de cel putin 38 tone 

�12+3 axe 

D 
D 

[] 
[] 

Masa de cel putin 36 tone, 
dar mai mica de 38 tone 
Masa de cel putin 38 tone, 
dar mai mica de 40 tone 

DEJIMasa de cel putin 40 tone 

�13+2 axe 

D 
D 
D 

[] 
[] 
[] 

Masa de cel putin 36 tone, 
dar mai mica de 38 tone 
Masa de cel putin 38 tone, 
dar mai mica de 40 tone 
Masa de cel putin 40 tone, 
dar mai mica de 44 tone 

D�]Masa de cel putin 44 tone 

�]3+3 axe 

D 
D 
D 

[] 
[] 
[] 

Masa de cel putin 36 tone, 
dar mai mica de 38 tone 
Masa de cel putin 38 tone, 
dar mai mica de 40 tone 
Masa de cel putin 40 tone, 
dar mai mica de 44 tone 

1
1 .633 I 12266 

1
2266 I 13.441 

1
2266 I 13.441 

112266 1 13.441 

1
1 .803 

11
2 .510 

1
2.510 

11
3.412  

112.510 113.4 12  

1
1 .594 

11
221 3  I 

1
2.213  

11
3061 I 

1
3061 

11
4.528 I 

113061 114.528 

1
907 

11
1097 I 

1
1097 

1
11 .638 

1
1 .638 

11
2.608 

O[J!Masa de cel putin 44 tone 111 .638 112.608 
�==� □□� ---'�' �li�-

== 
(7) în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-

o combinatie de autovehicule prevazuta la alin. (6), impozitul asupra mijlocului de 
transport este egala cu suma corespunzatoare din tabelul urmator: 

!Masa totala maxima autorizata ll1mpozit- lei Propuneri 
�=============: I 2022 11 2023 
�=============: 

ia. Pâna la 1 tona, inclusiv 119 li 9 
�=============: 
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s
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te
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1 _to_n
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, _da

_
r
_

n
_u_

m_a_i_m_u_it_d_e_3�I40 
11

42 



���
e
este 3 tone, dar nu mai mu lt de 5 

1
6 1  

11
64 

:=::====: 

Id. Peste 5 tone 1175 11�7_9 __ � 
(8) În cazu l mij loacelor de transport pe apa, impozitu l pe mijlocul de transport 

este egal cu suma corespunzatoare d in tabe lu l urmator: 

!Mijlocul de transport pe apa li 

Impozit 
lei/an- 2022 

1 .  Luntre, barcifara motor, fo losite pentru 
1
25 

pescuit si uz personal 

Propuneri I 
2023 

26 

12. Barcifara motor, folosite în alte scopuri 1166 69 

13. Barei cu motor 11245 257 

14. Nave de sport s i agrement 111 1 14 1 1 71 
::=:==============� 
15. Scutere de apa 11246 258 

16 .  Remorchere si împ ingatoare: IIX X 
l;:=a=) p=â=n=a=la=5o=o=c=P=,=in=c=lu=s=iv========,

II
653 686 
:=======,:=======: 

lb) peste 500 CP si pâna la 2000 CP, inclusiv 111 020 1 072 
::=:=====,:========: 

I�) pe�te 2000 CP si pâna la 4000 CP, 
11 634 1 1 717 

lmclus,v 
:======�:=====:::: 

jd) peste 4000 CP 112616 2749 

7. Vapoare - pentru fiecare 1 000 tdw sau 
1
2 1 3  224 

fractiune din acesta 
18. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: X 

a) cu capacitatea de încarcarepâna la 1 500 
1
2 1 3  

de tone, inclusiv 
224 

b) cu capacitatea de încarcare de peste 1 500 
1
328 I de tone si pâna la 3000 de tone, inclusiv 1 345 

c) cu capacitatea de încarcare de peste 3000 
1
573 I de tone 1

602 

(9 ) În înte lesu l prezentu lui articol , capacitatea ci l indrica sau masa tota la 
maxima autorizata a unui mij loc de transport se stabi leste prin cartea de identitate a 
m ijlocului de transport, prin factura de achizitie sau un a lt document similar. 

( 1 O) Plata impozitului 
- Impozitu l pe mijlocu l de transport se p lateste anua l , în doua rate ega le, pâna la 

datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 
- Pentru p lata cu anticipatie a impozitului pe mij locu l de transport, datorat pentru 

întregu l an de catre contribuab i l i , pâna la data de 31 martie a anu lui respectiv inclusiv, 
se acorda o bonificatie de pâna la 1 0% inclusiv. 

- Impozitu l anua l pe mijlocu l de transport, datorat aceluiasi buget local de catre 
contribuabi l i , persoane fizice si juridice, de pâna la 50 lei inclusiv, se plateste integral 
pâna la primul termen de p lata. În cazu l în care contribuab i lul detine în proprietate ma i 



multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al 
aceleiasiunitati administrativ- teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul 
de transport cumulat al acestora. 

Scutiri 
( 12) Mijloacele de transport pentru care nu se datoreaza impozit, sunt cele 

prevazute de art. 469 alin. ( 1 ) ,  lit. a}-p) din Legea nr. 227/201 5  privind Codul fiscal. 

CAPITOLUL IV 

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A 
AUTORIZA TIILOR DE CONSTRUIRE 51 A AL TOR AVIZE 51 AUTORIZA TII 

Art. 5.( 1 )  Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, 
este egala cu suma stabilita conform tabelului urmator: 

Suprafata pentru care se obtine 
Impozit lei/an 
2022 

certificatul de urbanism 
� 

�la) pâna la 1 50 m2, inclusiv 115 
mb) între 1 51 si 250 m2, inclusiv 116 
�ic) între 251 si 500 m2 , inclusiv 117 

�Id) între 501 si 750 m2, inclusiv 119 
�===============: 

rne) între 751 si 1 .000 m2
, inclusiv 111 5  

�:================: lf) peste 1 .000 m2 

1

1 7+ 0,01 lei/m2 , 
pentru fiecare m2 

care depaseste 
1 .000 m2 

UL-----------------' 

Propuneri 
2023 

11 5 

11 6 

11 7 
11 9 

li 1 6  
1 7  

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala 
este egala cu 50% din taxa stabilita conform alin. (1 ). 

(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% 
din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatieiinitiale. 

(4) 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 se stabileste de consiliul local în: 
- suma de 1 8  lei / 2022 inclusiv. 
- suma de 1 9  lei / 2023 inclusiv. 

(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire re 
zidentiala sau cladire-anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
constructii . 

(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii 
decât cele mentionate la alin. (5) este egala cu 1 %  din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente. 

(7) Pentru taxele prevazute la alin. (5) si (6) stabilite pe baza valorii autorizate a 
lucrarilor de constructie se aplica urmatoarele reguli : 

a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de 
persoana care solicita avizul si se plateste înainte de emiterea avizului; 



b) pentru taxa prevazuta la alin. (5), valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate 
fi mai mica decât valoarea impozabila a cladirii stabilita conform art. 457 din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal; 

c) în termen de 1 5  zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai târziu 
de 15  zile de la data la care expira autorizatia respectiva, persoana care a 
obtinutautorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de 
constructie la compartimentul de specialitate al autoritatiiadministratiei publice locale; 

d) pâna în cea de-a 1 5-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situatia finala 
privind valoarea lucrarilor de constructii, compartimentul de specialitate al 
autoritatiiadministratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza 
valorii reale a lucrarilor de constructie; 

e) pâna în cea de-a 1 5-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate 
al autoritatiiadministratiei publice locale a comunicat valoarea stabilita pentru taxa, 
trebuie platita orice diferenta de taxa datorata de catre persoana care a primit 
autorizatia sau orice diferenta de taxa care trebuie rambursata de autoritatea 
administratiei publice locale. 

(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% 
din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatieiinitiale. 

(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei 
constructii este egala cu O, 1 % din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea 
impozitului pe cladiri, aferenta partiidesfiintate. 

(1 O) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrarilor 
de cercetare si prospectare a terenurilor în etapa efectuarii studiilor geotehnice si a 
studiilor privind ridicarile topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari se 
datoreaza de catre titularii drepturilor de prospectiune si explorare si se calculeaza prin 
înmultireanumarului de metri patrati de teren ce vor fi efectiv afectati la suprafata solului 
de foraje si excavari cu 
- valoarea de 1 9  lei / 2022 
- valoarea de 20 lei / 2023 

( 1 1 )  În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare si prospectare, 
contribuabilii au obligatia sa declare suprafata efectiv afectata de foraje sau excavari, 
iar în cazul în care aceasta difera de cea pentru care a fost emisa anterior o autorizatie, 
taxa aferenta se regularizeaza astfel încât sa reflecte suprafata efectiv afectata. 

(12) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare 
de santier în vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse în alta 
autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
organizare de santier. 

(1 3) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, 
casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a 
lucrarilor de constructie. 

( 14) Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, 
cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe 
caile si în spatiile publice este de 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru patrat de 
suprafata ocupata de constructie. 

(1 5) 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 se stabileste de consiliul local si este de : 
- 15  lei, inclusiv ,pentru fiecare racord / 2022 
- 1 6  lei, inclusiv, pentru fiecare racord / 2023 

(15.1)a)Taxă pentru racordarea la reţeaua publică de canalizare a utilizatorilor 
din localitate în cuantum de 



- 200 lei branşament an 2022 
- 21 O lei branşament an 2023 
b) Se aprobă ca şi criteriu de prioritizare a racordării la reţeaua publică de canalizare 
ordinea depunerii cererii la Registratura Primăriei Comunei Gorgota a cererilor de 
racordare din partea cetăţenilor, instituţiilor publice şi operatorilor economici care deţin 
imobile pe raza comunei Gorgota, cereri care vor respecta modelul prevăzut în Anexele 
nr. 1 -2 şi care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
c) Prin excepţie de la prevederile punctelor a) şi b), pentru imobilele care se află în 
proprietatea Unităţii Administrativ Teritoriale - Comuna Gorgota în care îşi desfăşoară 
activitatea instituţiile publice (şcoală, grădiniţă, cămin cultural, etc.) nu se va percepe taxa 
de racordare la reţeaua publică de canalizare, aceste imobile având şi prioritate la 
racordare. 

(15.2) Taxă pentru eliberarea ACORD administrator drum pentru realizarea 
bransamente si racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara 
existenta în zona în cuantum de 100 lei an 2022; 105 lei an 2023 

( 16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se 
stabileste de catre consiliile locale în suma de 9 lei, inclusiv. 

Art. 6. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati: 
( 1 )Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste în 

suma de : 
- 22 lei, inclusiv / 2022 
- 23 lei inclusiv / 2023 

(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producator, respectiv pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se 
stabileste în suma de: 

- 412 lei, inclusiv / 2022 
- 433 lei, inclusiv / 2023 

(3) Persoanele a caror activitate se încadreaza în grupele 561 - Restaurante, 
563 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932 - Alte activitati 
recreative si distractive potrivit Clasificariiactivitati lor din economia nationala -
CAEN, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutu lui National de Statistica nr. 
337/2007 privind actualizarea Clasificariiactivitatilor din economia nationala - CAEN, 
datoreaza bugetului local al comunei, în a carui raza administrativ-teritoriala se 
desfasoara activitatea, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind 
desfasurarea activitatii de alimentatie publica, în functie de suprafata aferenta 
activitatilor respective, în suma de: 
a) 702 lei / 2022 pentru o suprafata de pâna la 500 m2

, inclusiv / si 738 lei / 2023 
b) 4678 lei /2022 pentru o suprafata mai mare de 500 m2 / inclusiv si 4916 lei / 

2023 
(4) Nivelul taxei prevazute la alin. (3) stabilite prin hotarâre a consiliului local, se face 

venit la bugetul local în a carui raza teritoriala se desfasoara activitatea. 
(5) Autorizatia privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica, în cazul în 

care comerciantul îndeplineste conditiile prevazute de lege, se emite de catre primarul 
în a carui raza de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de 
comercializare. 
(6) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, se percepe pentru întreaga 
suprafata de teren aflata în proprietate. 

Scutiri : 



(?)Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor cele 
prevazute de art. 476 alin. ( 1 ), lit. a)-k) din Legea nr. 227/201 5  privind Codul fiscal. 

CAPITOLUL V 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RAC LAMA SI PUBLIC IT A TE 

Art.7. -Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate 
( 1 )  Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate în 

România în baza unui contract sau a unui alt fel de întelegere încheiata cu alta 
persoana datoreaza plata taxei prevazute în prezentul articol, cu exceptia serviciilor de 
reclama si publicitate realizate prin mijloacele de informare în masa scrise si 
audiovizuale. 

(2) Publicitatea realizata prin mijloace de informare în masa scrise si audiovizuale, 
în sensul prezentului articol, corespunde activitatiloragentilor de publicitate potrivit 
Clasificariiactivitatilor din economia nationala - CAEN, cu modificarile u lterioare, 
respectiv publicitatea realizata prin ziare si alte tiparituri, precum si prin radio, 
televiziune si internet. 

(3) Taxa prevazuta în prezentul articol, denumita în continuare taxa pentru servicii 
de reclama si publicitate, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale în 
raza careia persoana presteaza serviciile de reclama si publicitate. 

(4) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei 
taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate. 

(5) Cota taxei se stabileste de 1 %. 
(6) Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau 

care urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei 
pe valoarea adaugata. 

(7) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se declara si se plateste de catre 
prestatorul serviciului de reclama la bugetul local, lunar, pâna la data de 1 O a lunii 
urmatoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestari de servicii de reclama si 
publicitate. 

Art.8 - Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate 
( 1 )  Orice persoana care util izeaza un panou, un afisaj sau o structura de afisaj 

pentru reclama si publicitate, cu exceptia celei care intra sub incidenta art. 7 din 
prezenta hotarare, datoreaza plata taxei anuale prevazute în prezentul articol catre 
bugetul local al comunei, în raza careia/caruia este amplasat panoul, afisajul sau 
structura de afisaj respectiva. 

(2) Valoarea taxei pentru afisaj în scop de reclama si publicitate se calculeaza anual 
prin înmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei 
afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita, astfel: 
a) . în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana deruleaza o activitate economica, 
suma este de 

- 38 lei, inclusiv / 2022 
- 40 lei, inclusiv / 2023 

b) în cazul oricarui altui panou, afisaj sau oricarei altei structuri de afisaj pentru 
reclama si publicitate, suma este de: 

- 27 lei, inclusiv / 2022 
- 28 lei, inclusiv / 2023 

(3) Taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a 
reflecta numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic în care se 
afiseaza în scop de reclama si publicitate. 



(4) T axa pentru afisajul în scop de reclama si publicitate se plateste anual, în doua 
rate egale, pâna la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. T axa pentru afisajul în 
scop de reclama si publicitate, datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili, 
persoane fizice si juridice, de pâna la 50 lei inclusiv, se plateste integral pâna la primul 
termen de plata. 

(5) Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate 
sunt obligate sa depuna o declaratie la compartimentul de specialitate al 
autoritatiiadministratiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasarii 
structurii de afisaj . 

Scutiri 
(6) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj în scop de 

reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu exceptia cazurilor când 
acestea fac reclama unor activitati economice. 

(7) Taxa prevazuta în prezentul articol, denumita în continuare taxa pentru afisaj în 
scop de reclama si publicitate, nu se aplica unei persoane care închiriaza panoul, 
afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevazuta la art 7 
din prezenta hotarare, fiind platita de aceasta ultima persoana. 

(8) T axa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru 
afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si publicitate amplasate în interiorul 
cladirilor. 

(9) T axa pentru afisaj în scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru 
panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de 
circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale. 

(10) Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 
pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin 
constructia lor, realizarii de reclama si publicitate. 

CAPITOLUL VI 
IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Art. 9. -Reguli generale 
( 1 )  Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva 

sau alta activitate distractiva în România are obligatia de a plati impozitul prevazut în 
prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole. 

(2) Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ
teritoriale în raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta 
activitate distractiva. 

- Calculul impozitului 
(3) Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma 

încasata din vânzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, exclusiv taxa pe valoarea 
adaugata. 

(4) Se stabileste cota de impozit dupa cum urmeaza: 
a) 2 %, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, opera, 

opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la 
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau 
internationala; 

b) 3 % în cazul oricarei altei manifestari artistice decât cele enumerate la lit. a). 
(5) Suma primita din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde 

sumele platite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului 
scris intrat în vigoare înaintea vânzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor. 

(6) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu 
prezentul articol au obligatia de: 



a) a înregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de 
specialitate al autoritatiiadministratiei publice locale care îsi exercita autoritatea asupra 
locului unde are loc spectacolul; 

b) a anunta tarifele pentru spectacol în locul unde este programat sa aiba loc 
spectacolul ,  precum si în orice alt loc în care se vând bilete de intrare si/sau 
abonamente; 

c) a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu încasa sume 
care depasesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente; 

d) a emite un bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de la 
spectatori; 

e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritatiiadministratiei 
publice locale, documentele justificative privind calculul si plata impozitului pe 
spectacole; 

f) a se conforma oricaror altor cerinte privind tiparirea, înregistrarea, avizarea, 
evidenta si inventarul biletelor de intrare si a abonamentelor, care sunt precizate în 
normele elaborate în comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii si Ministerul 
Tineretului si Sportului. 

- Scutiri 
(7) Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului 

pe spectacole. 

- Plata impozitului 
(8) Impozitul pe spectacole se plateste lunar pâna la data de 1 0, inclusiv, a lunii 

urmatoare celei în care a avut loc spectacolul. 
(9) Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a 

depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatiiadministratiei publice 
locale, pâna la data stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe spectacole. Formatul 
declaratiei se precizeaza în normele elaborate în comun de Ministerul Finantelor 
Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. 

(1 O) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole raspund pentru calculul 
corect al impozitului, depunerea la timp a declaratiei si plata la timp a impozitului. 

Art.10. - Taxe speciale 

C APITOLUL V II 
TAXE SPE C IALE 

( 1 )  Pentru functionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor 
fizice si juridice, precum si pentru promovarea turistica a localitatii, consiliile locale, pot 
adopta taxe speciale. 

(2) Domeniile în care consiliile locale, pot adopta taxe speciale pentru serviciile 
publice locale, precum si cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

(3) T axele speciale se încaseaza numai de la persoanele fizice si juridice care 
beneficiaza de serviciile oferite de institutia sau serviciul public de interes local, potrivit 
regulamentului de organizare si functionare al acestora, sau de la cele care sunt 
obligate, potrivit legii, sa efectueze prestatii ce intra în sfera de activitate a acestui tip de 
serviciu .  

Scutiri 
(4)Se acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform art. 1 0  

din prezenta hotarare, pentru urmatoarele persoane fizice sau juridice: 



a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvelenerecasatorite ale veteranilor de 
razboi; 

b) persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 1 1 8/1 990, republicat, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si 
CercetariiStiintifice sau a Min isterului Tineretului si Sportului, cu exceptia incintelor 
folosite pentru activitati economice; 

d) fundatiileînfiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întretine, 
dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustineactiuni cu caracter 
umanitar, social si cultural; 

e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale în 
unitati specializate care asigura gazduire, îngrijire sociala si medicala, asistenta, 
ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, 
persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum si pentru alte persoane aflate în 
dificultate, în conditiile legii; 

f) reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor 
încadrati în gradul I de invaliditate. 

CAPITOLUL VIII 
AL TE TAXE LOCALE 

Art. 1 1.-Alte taxe locale 
( 1 )  Se instituie taxe pentru utilizarea temporara a locurilor publice si pentru 

vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectura si 
arheologice si altele asemenea. 

(2) Se instituie taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor 
destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala, pe raza 
localitatii unde acestea sunt utilizate, precum si taxe pentru activitatile cu impact 
asupra mediului înconjurator. 

(3) Taxele prevazute la alin. (1) si (2) se calculeaza si se platesc astfel :  
a)  Se instituie taxa zilnica de llei, pentru utilizarea temporara a locurilor 

publice si vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de 
arhitectura si arheologie. 

b) Se instituie taxe zilnice de 16 lei / 2022 ; 17  lei /2023 pentru detinerea in 
proprietate sau folosinta, <lupa caz de echipamente si utilaje destinate sa 
functioneze in scopul obtinerii de venit. 

( 4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa, care se 
face venit la bugetul local este în cuantum de: 
- 585 lei / 2022 
- 615 lei / 2023 

(5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, detinute de consiliile locale,se stabileste o taxa de 16  lei 

Scutiri 
( 6) Se acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 1 1  

din prezenta hotarare, urmatoarelor persoane fizice sau juridice: 
a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale 

veteranilor de razboi; 
b) persoanele fizice prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 1 1 8/ 1990, republicat, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 



c) institutiile sau unitatile care functioneaza sub coordonarea Ministerului 
Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului, cu 
exceptia incintelor folosite pentru activitati economice; 

d) fundatiile înfiintate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a 
întretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine 
actiuni cu caracter umanitar, social si cultural; 

e) organizatiile care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale în 
unitati specializate care asigura gazduire, îngrijire sociala si medicala, asistenta, 
ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, 
familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum si pentru alte persoane 
aflate în dificultate, în conditiile legii. 

- Contracte de fiducie 
(7) În cazul persoanelor fizice si juridice care încheie contracte de fiducie 

conform Codului civil, impozitele si taxele locale aferente masei patrimoniale 
fiduciare transferate în cadrul operatiunii de fiducie sunt platite de catre fiduciar la 
bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate 
bunurile care fac obiectul operatiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor 
prezentului titlu, începând cu data de întâi a lunii urmatoare celei în care a fost 
încheiat contractul de fiducie. 

CAPITOLUL IX 
ALTE DISPOZITII COMUNE 

Art.12. - Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale 
( l )  Impozitele si taxele locale, nu se majoreaza, fata de nivelurile sabilite in 

prezenta hotarare. 
- Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale 

(2) Autoritatile administratiei publice locale si organele speciale ale acestora, 
<lupa caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul si colectarea impozitelor si 
taxelor locale, precum si a amenzilor si penalitarilor aferente. 

- Indexarea impozitelor si taxelor locale 
( 1 )  În cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta într-o 

anumita suma în lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume în lei, 
sumele respective se indexeaza anual, pâna la data de 30 aprilie, de catre 
consiliile locale, tinând cont de rata inflatiei pentru anul fiscal anterior, 
comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si 
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. 

(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sumele prevazute in tabelul 
prevazut la art. 4 70 alin. (5) si (6) se indexeaza anual in functie de rata de 
schimb a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a lunii octombrie a 
fiecarui an si publicata in Jurnalul Uniunii Europene si de nivelurile minime 
prevazute in Directiva 1999 /62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa 
pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro si 
nivelurile minime, exprimate in euro, prevazute in Directiva 1999 /62/CE de 
aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri 



se comunica pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si 
Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei 

- Elaborarea normelor 

Elaborarea normelor pentru titlu IX din Codul fiscal, se face de catre 
Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 
Publice. 

CAPITOLUL X 

SANCTIUNI 

Art. 13. (1) Stabileste si aproba sanctiunile conform tabelului urmator: 

!Limitele minime şi maxime ale amenzilor În cazul persoanelor fizice : 
Art.493.(3) Contravenţiaprevăzută la alin.(2) lit.a), 

se sancţionează cu amendă de la: 

 2022 Propus -2023 

I 79lei - 3 1 2  lei 83 lei -328 Iei 
jiar cele de la alin.(2) lit.b), cu amendă de la: 

2022 Propus -2023 

I 3 1 2  lei - 798 lei 328 lei - 8 1 9  lei 
Art.493.( 4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 

evidenţa şi gestionarea, dupăcaz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare 
Ia spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la: 

I 

I 2022 Propus -2023 

I 
363 lei - 1 .765 lei 382 lei - 1 855 lei I 

!Limitele minime şi maxime ale amenzilor În cazul persoanelor jurid�ce : 
Art.493(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor 

prevăzute la alin.(3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv: 
- contravenţia prevăzută la alin.(2), lit. a) 
se sancţionează cu amendă de la: 

2022 Propus -2023 
3 1 3  lei - 1 .248 lei 329 lei - 1 3 1 1  lei 

Iar cele de la alin.(2), lit.b) cu amendă de la: 

I 2022 I Propus -2023 
1 .248lei - 3 1 13 lei 1 3 1  l lei - 3272 lei 

Incălcarea 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 
de la: 

2022 I 
1 454 lei - 7059 lei 

CAPITOLUL XI 
DISPOZITII FINALE 

Propus -2023 
1 525 lei -74 19  lei 

( 1 )  Impozitele si taxele locale, majorarile de intarziere, precum si amenzile 
aferente acestora constituie integral venituri la bugetele locale ale unitatilor 
administrativ teritoriale. 
(2) Impozitul pe cladiri, precum si amenzile aferente acesteia constituie venituri 

la bugetul local al unitatii administrativ - teritoriale in raza careia este situata 
cladirea respectiva. 
Mentionam ca proiectul de hotarare privind stabilirea taxelor si impozitelor 
pentru anul 2022 a fost pus in dezbatere publica pe site-ul institutiei primariei 
www.primariagorgota.ro si prin afisare la sediul primariei Comunei Gorgota. 

TAXE SPECIALE 

A. Persoane fizice si juridice 

Nr. Taxe speciale Cuantum 
Crt. 

1 .  Taxa comert stradal astfel : 10  lei 
• taxa pentru comercializare legume, fructe si 

cereale 

• taxa pentru comercializare produse alimentare, 10  lei 
nealimentare si diverse 

2. • Taxa închiriere camin cultural Poienarii Apostoli 200 lei 
pentru organizare de evenimente 

3 .  Taxa închiriere mesa + 2 scaune Slei/buc 

4. Taxa eliberare certificate fiscal in regim de urgent(pe loc) 25lei 

5 .  Taxa înregistrare contract de arendare 1 5lei 
/contract 

6. Taxa pentru copii xerox este de: 0,5lei 
- coala A4 

- coala A3 lleu 



7. Contravaloare pamant de sobe 200lei /tona 

8. Taxa pentru deschidere de rolagricolsirol fiscal 20lei 

9. Taxa pentru efectuarea lucrare administrative in regim de 15lei 
urgenta ( exclusive eliberareadeverinte C.I.) 

Taxa speciala pentru oficierea casatoriilor in zilele de l0Olei 
1 0. sambata si duminica,in sarbatori legale,precum s <lup 

aorele de program 

1 1 .  Taxa luare in evident dosar auto 30lei 

Taxa confirmarea copiilor cu actele originale de catre IOiei 

12 .  secretarul comunei Gorgota pt.fiecarepag. 
(fata/verso-
20lei) 

13  Taxa inchiriere microbuz Primarie 4lei / km 
50 lei / 
orastationare 

14. Taxa recuperari cheltuieli din executari silite persoane 1 5  lei 
fizice si persoane juridice 

B. TAXA PENTRU INREGISTRATEA VEHICULELOR PENTRU CARE 
NU EXISTA OBLIGATIA INMATRICULARII 

Constituie venit cu destinaţie specială, fiind instituită în vederea finanţăriiactivităţii 
de înregistrare a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării şi eliberarea 
certificatelor de înregistrare a acestor vehicule, astfel: 
1. Taxa „de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există obligaţia 
înmatriculării" este stabilită în funcţie de tonaj, astfel: 
- 52 lei pentru vehicule cu masa autorizată până la 5000 kg, inclusiv /2022 
- 55 lei / 2023 
- 76 leipentruvehicule cu masa autorizatămai mare de 5000 kg/ 2022 
- 80 lei / 2023 
- 29 lei pentruvehicule cu tractiuneanimala/2022 
- 30 lei / 2023 
2.Taxa „eliberare certificat de înregistrare a vehiculelor pentru care nu există 
obligaţia înmatriculării" este de 18  lei / 2022; 19  lei / 2023. 
3. Taxa pentru radierea vehiculelor inscrise se va achita taxa de 1 l lei / vehicul si 5 
lei / atelaj .  
4 .  Taxa pentru preschimbarea , înlocuirea Certificatului de inregistrare este de 
- 23 lei / 2022 ; 24 lei /2023 



5.Contravaloarea placutelor de inregistrare este de 
- 34 lei / set / vehicul inregistrat 2022 ; 36 lei / 2023 
- 27 lei / set / moped 2022 ; 28 lei / 2023 
- 34 lei / set / atelaj 2021 ; 36 lei / 2023 

Contravaloarea taxelor poate fi achitată de către solicitant atât în numerar la 
casieria Primăriei comunei Gorgota, cât şi prin ordin de plată în contul Primăriei 
comunei Gorgota deschis la Trezoreria Boldesti- Scaeni. 
Responsabilitatea supravegherii activităţii de încasare a taxelor revine Serviciului 
Impozite, Taxe Locale si Control Fiscal. 
Pentru înregistrarea vehiculelor solicitantul va înainta Serviciului Impozite - Taxe 
Locale si Control Fiscal o cerere tip, la care va anexa documentele enumerate în 
conţinutul acesteia. 
După prezentarea dovezii privind achitarea contravalorii taxei pentru eliberarea 
certificatului de înregistrare solicitantului i se va elibera certificatul de înregistrare 
de către reprezentantul Serviciului Impozite si Taxe Locale al comunei Gorgota. 
1 .2 Autovehiculelente 
1 .  autocositoare; 
2. autoexcavator ( excavator pe autoşasiu); 
3 .  autogreder sau autogreper; 
4. buldozer pe pneuri; 
5 .  compactor autopropulsat; 
6. excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanturi 
sau excavator pe pneuri; 
7. freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat; 
8. frezărutieră; 
9. încărcător cu o cupă pe pneuri; 
1 O .  instalaţie autopropulsată de sortare-concasare; 
1 1 . macara cu greifer; 
12 .  macara mobilă pe pneuri; 
1 3 .  macara turn autopropulsată; 
14 .  maşina autopropulsată pentru oricare din următoarele: 
a. lucrări de terasamente; 
b. construcţia şi întreţinerea drumurilor; 
c. decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri; 
d. finisarea drumurilor; 
e. forat; 
f. turnarea asfaltului; 
g. înlăturarea zăpezii; 
1 5 .  şasiu autopropulsat cu fierăstrău pentru tăiat lemne; 
16 .  tractor pe pneuri; 
1 7. troliu autopropulsat; 
1 8 .  utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor; 
19 .  vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă; 



20. vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri; 
2 1 .  vehicul pentru marcarea drumurilor; 
22. vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri. 
23. buldoexcavator 
24. motostivuitor( autostivuitor) 
25 .  si altele asemenea 
26. presa baloti tractabila 
27. disc tractabil 
28. semanatoare tractabila 
29. tocatoare de camp tractabila 
3 O. utila j fertilizat tractabila 
3 1 .  freza sol tractabila 
32. combinator tractabil 
33. cultivator tractabil 
34. grap atractabila 
3 5. rotosapa tractabila 
36. prasitori tractabile 
- vehicule cu tractiune animala 
- orice alte autovehicule destinate circulatiei pe drumurile publice care nu se supun 
inmatricularii. 
In cazul autovehiculelor lente, impozitul se stabileşte în sumă fixă, în funcţie de 
masa totală maxima autorizată, astfel: 

Nr. Impozit Propuneri 
crt. Masa totalămaximăautorizată (lei / an) 2023 

2022 

1 Până la 5 tone, inclusiv 1 17  123 

2 Masa mai mare de 5 tone 198 205 

1. 2. MOD DE APLICARE 
Contribuabilii, persoane fizice care deţin în proprietate mijloace de transport ce 
trebuie înmatriculate în România datorează impozitul asupra mijloacelor de 
transport. 
Impozitul pe mijloacele de transport, se plăteşte la bugetul local al unităţii 
administrativ-teritoriale unde persoana fizică îşi are domiciliul fiscal. 

-Taxele special instituite potrivit prezentei hotarari, se vor incasa in cont depozit 
deschis la Trezoreria Oraseneasca Boldesti-Scaeni si au ca destinatie acoperirea 
cheltuielilor de intretinere si functionare a serviciilor din cadrul institutiei. 
- Taxele speciale se achita anticipat, in numerar, la casieria compartimentului 
venituri din cadrul Primariei comunei Gorgota, sau prin virament in contul 
institutiei, deschis la Trezoreria Oraseneasca Boldesti-Scaeni. 






