
Judeţul Botoşani 

Comuna Băluşeni 

-cabinet primar 

Nr. 7668 din 07.10.2021 

 

PROIECT  HOTĂRARE 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 

 

            Consiliul Local al comunei Băluşeni întrunit în şedinţa sa ordinară din ________ 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

▪ art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constitutia 

României, republicată; 

▪ art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 

▪ art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 

761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

▪ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare; 

▪ Hotărârii Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificările și completările ulterioare; 

▪ Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala cu modificarile si completarile 

ulterioare 

▪ Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ Ordonantei Guvernului nr. 79/2017 privind modificarea si completarea Legii 227/2015 

privind Codul Fiscal, 

-luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la 

bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de 

resurse financiare pentru finantarea activitătilor stabilite în competenta acestor autorităti, 

-ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local 

pentru anul 2022 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, 

precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte, 

-luand in considerare rata inflatiei de 2,6 % pentru anul 2020, 



• vazand expunerea de motive a dlui primar, avizul comisiei de specialitate a consiliului 

local, raportul Biroului buget, finante, impozite si taxe a Primariei Comunei Baluseni  

 

Consiliul Local al Comunei Baluseni, adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art.  1. Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2022, dupa cum urmează: 

a) Nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite în sume fixe sunt prevazute în Tabloul 

cuprinzând impozitele si taxele locale pentru anul 2022, constituind anexa nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre; 

b) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexa apartinand persoanelor fizice, impozitul pe 

cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii; 

c) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 

cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii. 

d) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in 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 cladirii. 

e) Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii 

impozabile a cladirii 

f) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele 

juridice,impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 1,2% asupra 

valorii impozabile a cladirii. 

g) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, 

utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin 

aplicarea cotei de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii. 

h) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in 

ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, pentru cladirile aflate in proprietatea 

persoanelor juridice ,impozitul se calculeaza prin aplicarea unei cote de 5% din valoarea 

impozabila a cladirii.  

 

f) Valorile impozabile pe cladirile persoanelor fizice sunt: 

 

 

 
 
 

 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

Valoarea impozabilă 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, 

electricitate sau 

încălzire 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din 

cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui 

tratament termic și/sau chimic 

 

1.129 

 

677 



B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse 

unui tratament termic și/sau chimic  

 
339 

 
226 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui 

tratament termic și/sau chimic   

 
226 

 
197 

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse 

unui tratament termic și/sau chimic   

 
141 

 
84 

 

1.1 Cota aditionala pentru impozitul pe cladiri se propune a fi  la 20%, conform art.489,alin.1 

din Codul Fiscal. 

Art.2 Pentru determinarea impozitului si a taxei pe cladiri, precum si a impozitului si a 

taxei pe terenul intravilan si extravilan, se va aplica delimitarea zonelor dupa cum 

urmeaza: 

- Zona A, rangul IV cuprinde satul Baluseni,sat resedinta de comuna 

- Zona B, rangul V, cuprinde celelalte sate componente ale comunei Baluseni. 

 

Art.3 Conform art.465, aliniat 2 din Legea 227/2015, se stabilesc valorile impozabile 

pe terenul intravilan, categoria de folosinta curti-constructii, pentru satul Baluseni 

rangul IV,zona A, in suma de 903 lei/ha, iar pentru celelalte sate componente a 

comunei,rangul V, zona B in suma de 677 lei/ha. 

 

      ART. 4 .Pentru eliberarea certificatelor de urbanism Consiliul Local Baluseni 

pentru anul 2020  propune urmatoarele sume: 

a)   pentru suprafete de pana la 150 mp = 3 lei 

b) pentru suprafete cuprinse intre 151-250 mp = 4 lei 

c) pentru suprafete cuprinse intre 251-500 mp = 5 lei 

d) pentru suprafete cuprinse intre 501-750 mp = 6 lei 

e) pentru suprafete cuprinse intre 751-1000 mp = 7 lei 

f) pentru suprafete peste 1000 mp =7 lei, + 0,01 lei pentru fiecare m.p. care 

depaseste 1000  m.p. ; 

ART. 5. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si 

a impozitului pe mijloacele de transport de catre persoanele fizice si juridice, se acorda o 

bonificatie de 10% daca plata impozitului datorat pentru intregul an se efectueaza pana la 

data de 31 martie a anului fiscal 2022. 

ART. 6.Potrivit art 266 alin.6 din Legea 207/2015 ,se dau la scadere creantele mai mici 

de 10 lei, inclusiv, existente in sold la 31 decembrie 2021. Plafonul se aplică totalului 

creanţelor fiscale datorate şi neachitate de către debitori. 

ART. 7. Conform art 474,alin.5 din Legea 227/2015, pentru eliberarea autorizatiei de 

constructie pentru o cladire rezidentiala sau cladire-anexa atat pentru persoane fizice cat si 

juridice se va percepe cota de 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii ; 

pentru orice alta constructie se percepe cota de 1% . 



ART. 8. Conform art 474, alin.9 din Legea 227/2015 pentru desfiintarea unei 

constructii, pentru persoane fizice se percepe cota de 0,1% din valoarea impozabila a cladirii 

iar pentru persoane juridice se percepe 0,1% din valoarea de inventar a cladirii ce urmeaza 

a fi demolată . 

ART. 9. Taxa pentru autorizatia constructiei chioscurilor, tonetelor, pentru 

amplasarea panourilor de afisaj , a firmelor si reclamelor este in suma de 8 lei /mp ocupat 

cu constructii. 

ART. 10. Taxa de racord electricitate, retea apa, telefonie, televiziune prin cablu este 

de 13 lei / bransament. Taxa de bransament se plateste de catre furnizorii de servicii. 

ART. 11. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala este de 7 lei. 

ART. 12 Taxa pentru comert stradal  se va percepe in suma de 100 lei/zi. 

      ART. 13. Taxa pentru eliberarea de copii după planurilor cadastrale sau alte 

asemenea planuri detinute de primarie este de 22 lei pentru fiecare m.p. sau fracţiune de 

m.p. . 

      ART. 14  Taxa pentru eliberarea certificatelor de producator = 80 lei   
 ART. 15. Taxa pentru afisaj, reclama, publicitate = 24 lei /m.p. sau fractiune de m.p., 
indiferent de locul unde se afla amplasat afisajul. 
 ART.16. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate = 2% din valoarea serviciilor. 
 ART.17. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare = 10 lei. 
            ART. 18. Taxa pentru eliberarea, vizarea anuala a autorizatiilor pentru desfasurarea 
activitatii de alimentatie publica cuprins in cod CAEN 561- restaurante, 563- baruri, 932-alte 
activitati recreative este de : 

a) 440 lei/an – pentru o suprafata de pana la 500 mp inclusiv 

b) 4401 lei/an – pentru suprafete mai mari de 500 mp. 

 

ART. 19. ALTE TAXE LOCALE 

a) adeverinte, certificate, inscrisuri, legalizari     = 5 lei 

b) inchiriere sala nunti           = 2500 lei  

c) inchiriere sala cumetrii                                        =    550 lei 

d) eliberari certificate proprietate          =        5 lei 

e) eliberari certificate stare civila          =        5 lei 

f) eliberari certificate fiscale           =        10 lei 

g) taxa instrainare cladiri, terenuri intravilan si extravilan = 50 lei 

h) deplasarea comisiei locale de fond funciar la cererea contribuabililor pentru a efectua 

masuratori    = 100 lei 

i) taxa închiriere buldoexcavator apartinand Primariei Comunei Baluseni  = 150 lei/ora 

j) taxa inchiriere autocamion «Iveco » apartinand Primariei comunei Baluseni = 7 lei/km 

k) taxa xerocopie  = 0,5 lei /coala 

l) taxa inchiriere baza sportiva a comunei Baluseni = 55 lei /ora 

m) taxa oficiere casatorii in zilele de sambata si duminica = 250 lei, iar in afara sediului 

primariei = 750 lei. 

 

ART. 20. TAXE SPECIALE 

a) Se aproba introducerea taxei speciale de salubrizare in cuantum de 5,6 

lei/persoana/luna pentru maxim 5 persoane dintr-o familie, iar pentru persoane 

juridice 534 lei/tona.  Pentru achitarea taxei de salubritate catre prestatorul de 



servicii se pot aloca sume din bugetul local, iar conform art.484,alin.3 din Legea 

227/2015, taxele speciale se incaseaza numai de la persoanele fizice care 

beneficiaza de serviciile oferite de institutia/serviciul public de interes local, 

potrivit regulamentului de organizare si functionare a acesteia/acestuia, sau de la 

cele care sunt obligate, potrivit legii, sa efectueze prestatii ce intra in sfera de 

activitate a acestui tip de seviciu. 

Taxa speciala de salubrizare se datoreaza anual cu termen de plata trimestrial, 

neplata taxei la aceste termene atragand dupa sine calculul si plata majorarilor 

de intarziere de 0,1% pe zi. 

b) Se aproba introducerea taxei de divort in cuantum de 550 lei.  

c) Se aprobă introducerea unei taxe pentru publicitatea fiecărei parcele cadastrale 

situată în extravilan ce urmează a fi înstrăinată conform prevederilor Legii nr. 

17/2014  în cuantum de 5 lei. 

 

ART. 21. Pe langa scutirile prevazute in Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, Consiliul 

Local Baluseni mai  aproba scutiri si reduceri la impozitele si taxele locale pentru : 

a) veteranii si vaduvele de razboi care nu s-au recasatorit – scutire cladiri, teren, un 

singur mijloc de transport. 

b) persoanele cu handicap grav, handicap accentuat, invalide de gradul I – scutire cladiri, 

teren intravilan aferent cladirii, un singur mijloc de transport. 

c) persoane care au contract de voluntariat  incheiat cu Consiliul Local pentru prestarea 

de activitati in regim de urgenţă – scutire o cladire, teren intravilan, un singur mijloc de 

transport. 

d) soferii angajati ai Primariei Baluseni , voluntari in interventii in caz de incendii si alte 

calamitati- scutire o cladire, teren intravilan, un singur mijloc de transport. 

e) persoane in varsta de peste 60 ani care au un venit lunar sub nivelul salariului minim 

pe economie si primesc ajutor social potrivit prevederilor Legii 416/2001 - 

scutire cladiri, teren, un singur mijloc de transport. 

f) persoanelor care au suferit pierderi de pe urma calamitatilor naturale - scutire cladiri, 

teren, un singur mijloc de transport.  

 

ART.22.Pentru anul 2022 se stabilesc cote aditionale la impozitele si taxele locale, 

astfel : 

- impozit cladiri persoane fizice = 20% 

- impozit teren intravilan = 20% 

- impozit teren extravilan = 20% 

 

ART. 23. Pentru a se asigura o crestere mai mare a veniturilor bugetului local pe anul 

2022, biroul de specialitate din primarie va lua masuri pentru cresterea gradului de colectare 

a impozitelor si taxelor locale, identificarea si incasarea unor venituri nefiscale, inclusiv prin 

deplasare pe teren. 

ART. 24. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza 

primarul comunei Baluseni in calitate de ordonator de credite, prin aparatul de specialitate 

din subordinea acestuia. 



ART.25. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2022. 

ART.26. Cu comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi instituţiilor îndrituite se 

însărcinează secretarul comunei. 

Initiator, 

                                                           Primar, Doroftei Gh. Claudiu 

 

 

 

JUDETUL  BOTOSANI  

COMUNA BALUSENI                              

ANEXA NR.1 

 

TABLOUL 

cuprinzand nivelurile impozitelor si taxelor locale in suma fixa pentru anul 2022 

 

  

 Impozitul/taxa pe teren in cazul unui teren amplasat in 

intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie 

de folosinta decat cea de terenuri cu constructii 

                                                                      -lei/ha 

Cota aditionala 20% 

stabilita prin HCL 

Zona 

Categoria de folosinta 

A(satul 

Baluseni) 

B(celelalte 

sate) 

Zona A Zona B 

Teren arabil 31 24 37 29 

Pasune 24 22 29 26 

Faneata 24 22 29 26 

Vie 52 39 62 47 

Livada 60 52 72 62 

Padure sau alt teren cu 

vegetatie forestiera 
31 24 

37 29 

Terenuri cu ape 17 15 20 18 

Drumuri si cai ferate x x X X 

Teren neproductiv x x X x 

 

 Cota aditionala pentru terenurile situate in intravilan se stabileste la 20%, conform 

art.489,alin.1 din Codul Fiscal. 

 



 Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in extravilan 

                           -lei/ha                                                            

Nr. 

crt. 

 

Categoria de folosinta 

 

Cota aditionala 

20% stabilita 

prin HCL 

1 Teren cu constructii 34 41 

2 Arabil 56 67 

3 Pasune 32 38 

4 Faneata 32 38 

5 Vie pe rod, alta decat cea 

prevazuta la nr. crt. 5.1 
63 76 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod X X 

6 Livada pe rod, alta decat cea 

prevazuta la nr. crt. 6.1 
64 77 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod X X 

7 Padure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera cu exceptia 

celui prevazut la nr. crt. 7.1 

18 22 

7.1 Padure in varsta de pana la 20 de 

ani si padure cu rol de protectie 
X x 

8 Teren cu apa, altul decat cel cu 

amenajari piscicole 
6 7 

8.1 Teren cu amenajari piscicole 38 46 

9 Drumuri si cai ferate X x 

10 Teren neproductiv X x 

 

 

Sumele stabilite se vor inmulti cu coeficientul de corectie prevazut in Codul Fiscal, 

respectiv,pentru satul Baluseni, 1,10, celelalte sate componente ale comunei, 1,00. 

 

Cota aditionala pentru terenurile situate in extravilan se stabileste la 20%, conform art.489,alin.1 

din Codul Fiscal. 

 

 

 

  



 IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2)       

Nr. 

crt. 
Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 

2022 

 

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta  

Vehicule inmatriculate 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de 

până la 1.600 cm3, inclusiv 

8  

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 

cm3 

9  

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv 21  

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv 81  

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv 163  

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 328  

7 Autobuze, autocare, microbuze 27  

8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de 

până la 12 tone, inclusiv 

33 
 

9 Tractoare înmatriculate 21  

Vehicule inregistrate 

 NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 

2020 

 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -*  

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4  

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6  

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 78 lei/an  

  

Art. 470 alin. (3) 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2021  

  



 

 

 În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai 

mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare 

prevăzută în tabelul următor: 

 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă Impozitul(în lei/an) 

Ax(e)motor(oare)cu 

sistem de                                                

suspensie pneumatică 

sau          echivalentele                                    

recunoscute 

Alte sisteme de  

Suspensie pentru 

axele       

motoare     

I două axe                                                                

 1 Masa de cel puţin 12 tone dar mai mică de 13 tone  0 161 

 2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 161 445 

 3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 445 626 

 4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 626 1.420 

 5 Masa de cel putin 18 tone 626 1.420 

II 3 axe 

 1 Masa de cel putin 15 tone dar mai mică de 17 tone   161 280 

 2 Masa de cel putin 17 tone dar mai mică de 19 tone  280 576 

 3 Masa de cel putin 19 tone dar mai mică de 21 tone  576 747 

 4 Masa de cel putin 21 tone dar mai mică de 23 tone    747 1151 

 5 Masa de cel putin 23 tone dar mai mica de 25 tone   1151 1.787 

 6 Masa de cel putin 25 tone dar mai mica de 26 tone   1151 1.787 

 7 Masa de cel putin 26 tone 1151 1.787 

III 4 axe 

 1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone   747 756 

 2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 27 tone    756 1181 

 3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai mică de 29 tone    1181 1.875 

 4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mică de 31 tone    1.875 2.781 

 5 Masa de cel putin 31 tone,  dar mai mică de 32 tone 1.875 2.781 

 6 Masa de cel putin 32 tone  1.875 2.781 

 



În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 

transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe 

mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

 
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă Impozitul(în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de                                                

suspensie pneumatică 

sau          echivalentele  

recunoscute  

Alte sisteme de  

Suspensie pentru 

axele       

motoare     

I 2 + 1 axe 

 1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mică de 14 tone    0 0 

 2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone  0 0 

 3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone   0 73 

 4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone  73 166 

 5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone   166 389 

 6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone    389 503 

 7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone   503 906 

 8 Masa de cel putin 25 tone , dar mai mica de 28 tone 906 1.590 

 9 Masa de cel putin 28 tone 906 1.590 

II 2 + 2 axe 

 1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone   156 362 

 2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 26 tone   362 596 

 3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mică de 28 tone  596 874 

 4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mică de 29 tone    874 1058 

 5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mică de 31 tone    1058 1.736 

 6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mică de 33 tone    1.736 2.408 

 7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mică de 36 tone    2.408 3.656 

 8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.408 3.656 

 9 Masa de cel putin 38 tone 2.408 3.656 

III 2 + 3 axe 

 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone  1.917 2.668 

 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2.668 3.625 



 3 3. Masa de cel putin 40 tone 2.668 3.625 

IV 3 + 2 axe 

 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone  1.693 2.352 

 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone                                  

2.352 

3.252 

 3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3.252 4.812 

 4 Masa de cel putin 44 tone 3.252 4.812 

V 3 + 3 axe 

 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone  962 1166 

 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1166 1.741 

 3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.741 2.770 

 4 Masa de cel putin 44 tone 1.741 2.770 

 

 

 În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie 

de autovehicule prevăzută la alin. (5), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma 

corespunzătoare din tabelul următor: 

       Masa totală maximă autorizată               Impozit  

 - lei - 

 a) Până la 1 tonă inclusiv                                          9        

 b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone                         38        

 c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone                         58         

 d) Peste 5 tone                                                    73         

  

 În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu 

suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Mijloc de transport Impozit  

 - lei - 

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

personal 

24 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 64 

3. Bărci cu motor 231 

4. Nave de sport şi agrement*) 619 

5. Scutere de apă 237 

6. Remorchere şi împingătoare: X 

a) până la 500 CP inclusiv 630 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 1026 

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1578 

d) peste 4.000 CP 2525 

 



7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din 

acesta 

204 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone 

inclusiv 

204 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone şi 

până la 3.000 de tone inclusiv 

316 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone 554 

 

 
     Initiator 
    Primar Doroftei Gh. Claudiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


