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AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 
 
 

                                                                                                          
H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007 
 
        
               Consiliul Local al municipiului Focsani, judetul Vrancea, intrunit in sedinta ordinara.  

- Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul municipiului Focsani, prin care  
se propune, stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2007, raportul comun al Serviciului 
public de impozite si taxe locale si  Directia economica inregistrat la nr. 63.727/04.12.2006,  

- Vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante, investitii, libera initiativa,  
economic si servicii publice ; 

- Avand in vedere prevederile art.287 si 288 din Legea nr.571/2003 privind  Codul fiscal 
cu modificarile si completarile uletrioare,  precum si Hotararea Guvernului nr.797/2005 privind 
aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate 
acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza/ajusteaza/actualizeaza anual pe baza ratei 
inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2005; 

- in baza art.38 alin (1) si (2) lit. „b”, alin (4) lit „c”,  precum si in temeiul art . 46 alin. 
(2) lit „c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, cu modificările si completările 
ulterioare ; 
 
 

HOTARASTE: 
 
 
                    Art. 1 Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2007 dupa cum urmeaza:  
a) cota de impozit, prevazuta la art.253 alin (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, pentru cladirile apartinand persoanelor juridice in vederea 
calcularii impozitului  se stabileste  la 1,5 % aplicata asupra valorii de inventar a cladirii; 

b) pentru agentii economici care se asociaza cu Consiliul Local al Municipiului Focsani, in vederea 
desfacerii de produse agroalimentare prin magazine economat, se stabileste o cota de 0,5% pentru 
calcularea impozitului pe fiecare dintre imobilele destinate desfasurarii acestui tip de  activitate;  

c) cota impozitului pe cladiri, prevazuta la art.253 alin (6) din Legea nr.571/2003 privind Codul 
fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru cladirile apartinand persoanelor juridice 
care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinta, respectiv in perioada 
2004-2005 se stabileste la 8%  si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in 
contabilitate, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Pentru persoanele 
juridice care nu au efectuat nici o evaluare a cladirii din anul 1998, se stabileste o cota de 10% si 



se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitate pana la sfarsitul lunii in care 
s-a efectuat prima reevaluare. 

d) cota taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, prevazuta la art.270 alin (4) din 
Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 
serviciile de reclama si publicitate realizate pe baza de contracte se stabileste la 3% aplicata la 
valoarea din contract exclusiv taxa pe valoarea adaugata;                 

e) cota taxei hoteliere, prevazuta la art 279 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, se stabileste la 3% induferent de clasa cazarii in hotel. 
Taxa hoteliera se determina prin aplicarea cotei prevazute la aliniatul 1, asupra tarifelor practicate 
de catre unitatile de cazare pentru fiecare persoana, pe toata perioada cazarii. 

f)   majorarea anuala, prevazuta la art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, raportata la 
      nivelul  impozitelor si taxelor stabilite potrivit HGR 783/2004, se stabileste dupa cum  
      urmeaza: 

1. in cazul impozitului pe cladiri cu: 
                 -    5 % pentru persoane fizice ,  
                 -    0 % pentru persoane juridice  in conditiile efectuarii reevaluarii cladirilor, 

exceptie facand agentii economici care se asociaza cu Consiliul Local al municipiului Focsani, in 
vederea desfacerii de produse agroalimentare prin magazine economat; 

2. in cazul impozitului pe teren cu:  
 15 % pentru terenurile amplasate in intravilan – terenuri cu constructii, 
 10 % pentru terenurile amplasate in intravilan altele decat cele cu constructii, 
   0 % pentru terenurile amplasate in extravilan; 

3. in cazul taxei asupra mijloacelor de transport cu:  
-   0 % pentru mijloace de transport cu tractiune mecanica, 
- 19 % pentru remorci, semiremorci si rulote, 
- 19 % pentru mijloace de transport pe apa;  

4. in cazul taxelor pentru eliberarea: 
- 19 % pentru eliberarea certificatului de urbanism,   
- 19 % pentru eliberarea autorizatiei de construire,  
- 19 % pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari,  
- 19 % pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare,  
- 19 % pentru eliberarea autorizatiei privind lucrari de racorduri si bransamente,  
- 19 % pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului,  
- 19 % pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala,  
- 19 % pentru eliberarea autorizatiei pentru desfasurarea unei activitati economice,  
- 19 % pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri,  
- 19 % pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare,  
-   0 % pentru eliberarea/avizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de 

alimentatie publica, 
-    0 % pentru eliberarea certificatului de producator ; 

5. in cazul taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate cu 19 %; 
6. in cazul impozitului pe spectacole cu 0 %; 



7. in cazul taxei hoteliere  cu 0 %; 
8. in cazul taxei pentru vehicule lente cu 0 %; 

g) nivelurile impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe pentru anii 2006 si 2007, incluzand si 
majorarea anuala prevazuta la litera f), se stabilesc potrivit anexei nr.1 care face parte integranta din 
prezenta hotarare 
h) nivelurile taxelor speciale pentru anii 2006 si 2007 se stabilesc potrivit anexei nr.2 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
 
             Art. 2 Bonificatia, prevazuta la articolele 255 alin (2), 260 alin (2), 265 alin (2) din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste in procent de 
10%, pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, impozitului pe teren si taxei asupra 
mijloacelor de transport datorate pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 31 
martie a anului fiscal. 
 
             Art. 3 Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de 
construire in cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren, pentru anul 2007, se mentine 
delimitarea zonelor situate in intravilan aprobata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului 
Focsani 185/28.11.2000, modificata prin Hotararea consiliului Local nr.38/27.01.2001 si cele situate 
in extravilanul localitatii aprobata prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani 
nr.121/27.05.2003. 
 
              Art.4 Lista actelor normative prin care sunt instituite impozitele si taxele locale, inclusiv 
hotararile Consiliului Local, prin care s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 
ani anteriori anului fiscal curent , este prevazuta in anexa nr. 3 care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
 
              Art.5 Lista cuprinzand actele normative, inclusiv hotararile Consiliului local in temeiul 
carora s-au acordat facilitati fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent ,este prevazuta 
in anexa nr.4 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 

   Art.6  Aprobarea scutirii de  la plata  impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren, pe anul 
2007, pentru persoanele fizice ale căror venituri lunare sunt mai mici decat salariul minim brut pe 
tara, cu conditia achitarii sumelor restante la 31 decembrie a anului precedent si copiilor orfani de 
ambii părinţi în vârstă de până la 18 ani sau până la 25 de ani, dacă urmează cursurile unei instituţii 
de învăţământ. 
                           Scutirea  se acorda  numai pentru locuinţa de la adresa de domiciliu si terenul aferent 
acesteia, proporţional cu perioada rămasa pana la sfarsitul anului fiscal, începând cu data de întâi a 
lunii următoare celei in care persoanele fizice depun documentele justificative. 
                          In vederea obţinerii acestei facilitaţi persoanele beneficiare vor  depune la Serviciul 
public de impozite si taxe locale din cadrul  municipiului Focşani următoarele documente: 

1. Cerere tip de solicitare a facilitaţii depuse de proprietar; 
2. Copie după actul de identitate din care sa rezulte adresa de domiciliu; 



3. Adeverinţa de venit  si /sau cupon de pensie sau alte acte din care sa rezulte venitul lunar 
pentru fiecare dintre proprietari (salariul de incadrare, pensie) aferent lunii in care se 
depune cererea; 

4. Declaraţie pe propria răspundere din care sa rezulte ca obţin sau nu si alte venituri, 
mentionand care sunt  si  nivelul acestora; 

Venitul lunar in functie de care va fi acordata scutirea se va calcula astfel : 
1. pentru un singur proprietar se va lua in calcul venitul lunar al acestuia; 
2. in cazul a mai multor proprietari , membrii ai aceleiasi familii , se va calcula venitul 

mediu lunar al acestora ; 
3. in cazul coproprietatii se va calcula venitul lunar pe fiecare coproprietar, acordandu-se 

scutirea in cota indiviza; 
 
Persoanele fizice beneficiare de scutire la plata a impozitului pe cladiri si terenul aferent au 

obligatia de a comunica in termen de 30 de zile la Serviciul public de impozite si taxe locale orice 
modificare a venitului lunar care conduce la depasirea salariului minim pe economie. 
 
             Art. 7 Imputernicirea Serviciului public de impozite si taxe locale Focşani sa  analizeze 
fiecare cerere depusa de persoanele prevăzute la art.6 in vederea acordării scutirii la plata a 
impozitului pe clădiri si a impozitului pe teren si sa le aprobe, conform prevederilor legale. 
 
              Art. 8 Aprobarea scutirii de la plata  impozitului  pe teren pentru terenul aferent investitiilor 
derulate in conformitate cu  Legea nr.332/2001 privind promovarea investitiilor directe cu impact 
semnificativ in economie, cu modificarile si completarile ulterioare, pe toata perioada executarii 
acestora, pana la punerea in functiune, dar nu mai mult de 3 ani de la data inceperii lucrarilor, 
facilitate prevazuta la art.286 alin (6). 
              Pentru obtinerea scutirii de la plata impozitului pe teren prevazuta la art.1 investitorul va 
depune autorizatie de construire, declaratie tip privind inceperea lucrarilor si plan de situatie. 
 
              Art. 9 Imputernicirea serviciului public de impozite si taxe locale sa  analizeze fiecare cerere 
depusa de investitor potrivit art.8 in vederea aprobarii scutirii de la plata  impozitului  pe teren, 
conform prevederilor legale.  
 
              Art.10 Stabilirea procedurii de calcul si de plata a taxelor prevazute la art.283 din Legea 
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a taxelor pentru 
utilizarea temporara a locurilor publice, taxei anuale pentru vehicule lente si taxei pentru detinerea 
sau utilizarea ecipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri dupa cum urmeaza: 
              In cazul utilizarii temporare a locurilor publice:  
              – pentru desfacerea de bunuri si servicii ce fac obiectul comertului, in piete , targuri, in 
oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, pe alei, trotuare, depozitarea de materiale, 
realizarea unor lucrari, ocuparea terenurilor cu constructii provizorii autorizate  taxele se stabilesc in 
functie de suprafata , de numarul de zile, de zona in care se situeaza locul public, categoriile de 
bunuri si servicii oferite si de clasa persoanei care solicita ocuparea temporara a domeniului public ( 
persoana fizica si juridica);  



                Taxa se stabileste in lei/mp/zi si se plateste anticipat punerii la dispozitie a bunului imobil 
apartinand domeniului public  In cazul depozitarii de materiale, realizarii de lucrari taxa se achita la 
data obtinerii autorizatiei de la serviciul urbanism. Pentru ocuparea terenurilor cu constructii 
provizorii taxa se datoreaza incepand cu data autorizarii si se achita in 4 rate egale respectiv la 15 
martie, 15 iunie,15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv , calculandu-se proprotional cu perioada 
ocupata. 
               -pentru accesul in  bazar- obor, locuri de agrement – terenuri de sport, alte locuri publice 
taxa se stabileste in suma fixa pe persoana.  
                In acest caz taxa se plateste anticipat la intrarea in locurile publice respective, pe baza de 
bilet de intrare; 
              -pentru parcarea ocazionala a vehiculelor taxa se stabileste in lei/ora/vehicul. 
               Plata taxei se face anticipat prin eliberarea unui tichet (bilet) valoric;   
              -pentru parcarea curenta a vehiculelor lente taxa se stabileste in lei/zi/vehicul. 
               La rezervarea locului taxa se achita anticipat sub forma de abonament lunar pentru intreaga 
perioada indiferent de durata solicitata, pana la data de 15, inclusiv, pentru luna urmatoare.;  
             In cazul vehiculelor lente taxa se datoreaza pentru intregul an si se achita pana cel tarziu  15 
martie . Taxa se stabileste in suma fixa anuala pe baza declaratiei care trebuie depusa pana la 31 
ianuarie 2007. 
             Taxa pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venituri 
se datoreaza pe intregul an si se achita pana la 31 ianuarie 2007 

                                     
             Art. 11  Aplicarea prevederilor prezentei hotarari incepand cu 01.01.2007. 
 
             Art. 12 Abrogarea prevederilor Hotararii Consiliului Local al Municipiului Focsani 
nr.252/6.10.2005 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2006, rectificata prin HCL 
nr.30/31.01.2006, modificata si completata prin HCL nr.49/28.02.2006, HCL nr.79/28.03.2006, HCL 
nr.181/27.06.2006 .  
                                 
             Art. 13  Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Directia administratie publica locala, 
compartimentelor, serviciilor si primarului municipiului Focsani , conform legii , care va asigura 
executarea acesteia prin Directia Economica, Serviciul de impozite si taxe locale, Serviciul urbanism, 
Serviciul investitii, Serviciul autorizare agenti economici si libera initiativa, Serviciul comunitar  
pentru cadastru si agricultura, Serviciul juridic , contencios, administrarea domeniului public si 
privat, publicitate, Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani si Administratia Pietelor Focsani. 
       
PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                                     CONTRASEMNEAZA: 
        Ciubotaru Nitica                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI 

Corhana Eduard Marian 
       
 
                                                                                                                             
Municipiul Focsani, 19 decembrie  2006   
Nr 354 modificata prin HCL nr.383/21.12.2006                                                      



 


