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R O M Â N I A 

JUDEŢUL VRANCEA 
CONSILIUL  LOCAL 

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI 
 

 
                                                                                                          

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale 

 si alte taxe asimilate acestora,  precum si amenzilor aplicabile in anul fiscal 2010,  

la nivelul Municipiului Focsani 

 
        

                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 nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale si alte taxe 

asimilate acestora, precum si amenzilor aplicabile in anul fiscal 2010, la nivelul Municipiului 

Focsani, raportul comun intocmit de Directia economica si Serviciul impozite si taxe locale 

inregistrat la nr.45079/29.09.2009,  

- vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante, investitii, libera initiativa,  

economic si servicii publice ; 

- avand in vedere prevederile art.287, 288 si 292 din Legea nr.571/2003 privind  Codul 

fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile punctului 224 si 290^1 alin (1) si (2) 

din HGR nr. 44 /2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si Hotararea Guvernului 

nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 

asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2010; 

- In baza art. 36 alin (1) , alin.  (2),  lit. „b” si alin (4) lit „c”, precum  si  in temeiul art. 

art.45 alin. (2) lit „c” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata in 

2007, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE: 
 

                    Art. 1  (1) Se stabilesc nivelurile pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor 

locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzilor aplicabile in anul fiscal 2010, la 

nivelul Municipiului Focsani, conform punctului I din anexa nr.1 care face parte integranta din 

prezenta hotarare. 

 

                                  (2) Impozitul pe clădiri persoane fizice se calculează prin aplicarea cotei 

de impozitare prevazuta la art. 251 alin. (1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, care este de  0,1 % si se aplica asupra valorii impozabile 

a cladirii, prevazuta la Cap. II, art.251 alin. (3), din anexa nr.1 care face parte integranta din 

prezenta hotarare, inmultita cu suprafata construita desfasurata si aplicarea unui coeficient de 

corectie pe zone, care pentru Municipiul Focsani este de 2,40 zona A,  2,30  zona B, 2,20 zona C 

si  2,10 zona D . 
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1. Notiunea de clădirea cuprinde orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul 

acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi ce 

pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, 

echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi 

acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite. Încăperea reprezintă spaţiul din 

interiorul unei clădiri. 

2. Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor 

secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la 

subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele 

scărilor şi teraselor neacoperite, iar in cazul apartamentelor suprafaţa construită desfăşurată a 

clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile cu un coeficient de transformare de 1,20. 

3. În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, 

coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10. 

4. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum 

urmează: 

    a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului   

        fiscal de referinţă; 

    b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la  

         data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

5. În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri 

pătraţi, valoarea impozabilă se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau 

fracţiune din aceştia. 

6. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, 

modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că 

acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări. 

7. Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, care 

nu sunt închiriate unei alte persoane, cu forme legale, impozitul pe clădiri se majorează după 

cum urmează: 

    a) cu 15% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 

    b) cu 50% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 

    c) cu 75% pentru cea de-a treia clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 

    d) cu 100% pentru cea de-a patra clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de 

domiciliu. 

            În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, 

impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, 

aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar. 

8. În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, 

impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi 

a lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită. 

9. În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, 

impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data 

de întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă. 

10. În cazul extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri 

existente, impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare 

celei în care a fost finalizată modificarea. 
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11. Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, in conformitate cu 

prevederile art. 254 alin. (7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate 

asupra clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor 

fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este 

amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu 

termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc 

înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de 

compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care 

se înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. 

12. În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, 

fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în 

partea din clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale 

ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul 

pentru clădirea respectivă. 

13. Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 

septembrie inclusiv. 

14. Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice 

sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În 

cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi 

unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 

15. Impozitul pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei, al oraşului sau al 

municipiului în care este amplasată clădirea. 

 

                                 (3) Impozitul pe cladiri persoane juridice se calculeaza : 

a) prin aplicarea cotei de impozitare prevazuta la art. 253 alin. (2) din Legea nr.571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinsa intre 0,25% si 

1,5% inclusiv, asupra valorii de inventar a cladirii, si care pentru Municipiul Focsani 

se stabileste astfel: 

- a1) 1,5% pentru cladirile apartinand persoanelor juridice si se aplica asupra 

valorii de inventar a cladirii; 

- a2)  0,5% pentru fiecare dintre imobilele apartinand agentilor economici care 

se asociaza cu Municipiul Focsani in vederea desfacerii de produse 

agroalimentare prin magazine economat si se aplica asupra valorii de inventar 

a cladirii;  

b) prin aplicarea cotei de impozitare prevazute 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, cuprinsa intre 5% si 10% si care pentru 

Municipiul Focsani se stabileste astfel: 

- b1)  8 % pentru cladirile apartinand persoanelor juridice care nu au fost 

reevaluate in ultimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinta, respectiv in 

perioada 2007-2009, care se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata 

in contabilitate, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac 

excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota 

impozitului pe clădiri este de 1,5%; 
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- b2) 10 % pentru persoanele juridice care nu au efectuat nici o evaluare a 

cladirii din anul 1998, care se aplica la valoarea de inventar a cladirii 

inregistrata in contabilitate pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima 

reevaluare; 

1. Impozitul pe clădiri, precum şi taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al comunei, al 

oraşului sau al municipiului în care este amplasată clădirea. 

2. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-

teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor 

juridice, in conformitate cu prevederile art. 249 alin. (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă 

sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, 

după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 

3. Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată în 

contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare. În cazul clădirii la 

care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau 

extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice 

locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen 

de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective. 

4. În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea 

impozabilă se reduce cu 15% . 

5. În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea 

impozabilă a clădiri este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în 

contabilitatea proprietarului - persoană juridică. 

6. În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a 

acestuia se aplică următoarele reguli: 

    a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar; 

    b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din 

contract a clădirii, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului, 

conform prevederilor legale în vigoare; 

    c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, 

impozitul pe clădiri este datorat de locator. 

7. Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în 

funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea 

amortizării. 

8. În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de 

referinţă, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de consiliul local şi se aplică la valoarea de 

inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care 

s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii. 

În cazul clădirii care a fost reevaluată conform prevederilor legale în vigoare, valoarea de 

inventar a clădirii este valoarea înregistrată în contabilitatea proprietarului. După reevaluare, 

dacă în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal prin procesul-verbal încheiat în urma şedinţei 

Consiliului de Administraţie s-a aprobat noua valoare a clădirii ca urmare a efectuării reevaluării 

şi aceasta a fost înregistrată în contabilitate, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 

cotei de 1,5% asupra valorii de inventar a clădirii. Sunt considerate ca fiind reevaluate şi 

clădirile la care s-au executat lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau 

extindere, cu aprobarea Consiliului de Administraţie. 
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9. În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului, 

impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a 

lunii următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită. 

10. În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, 

impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de 

întâi a lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă. 

11. În cazul extinderii, îmbunătăţirii, distrugerii parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri 

existente, impozitul pe clădire se recalculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în 

care a fost finalizată modificarea. 

12. Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, , in conformitate 

cu prevederile art. 257 alin. (7) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra 

clădirii respective nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate 

în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată 

clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată 

scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea 

achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de 

specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează clădiri 

cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. 

13. Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 

30 septembrie inclusiv. 

14. Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice 

sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În 

cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi 

unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 

15. Cladirile pentru care nu se datoreaza impozit sunt prevazute la art.250 din Legea 

nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 

                                   (4) Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri 

pătraţi de teren, rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de 

folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local, dupa cum urmeaza: 

a) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la 

categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin 

înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută 

la Cap. III, art.258 alin. (2) din anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.  

b) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă 

categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se 

stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 

corespunzătoare prevăzută la Cap. III, art.258 alin. (4) din anexa 1, care face parte 

integranta din prezenta hotarare, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de 

corecţie corespunzător rangului II al Municipiului Focsani coeficient care este egal cu 4. 

           Ca excepţie în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în 

intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 

construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor lit b) numai dacă îndeplinesc, 

cumulativ, următoarele condiţii: 
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1. au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 

2. au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea 

obiectului de activitate prevăzut la punctul 1; 

           În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale, 

datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează conform lit a). 

     c) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin 

înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută la Cap. III, 

art.258 alin (6) din anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare , înmulţită cu 

coeficientul de corecţie corespunzător rangului II al Municipiului Focsani, respectiv: 2,40 zona 

A,  2,30  zona B, 2,20 = zona C si  2,10 zona D . 

1. Impozitul pe teren, precum şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al comunei, al 

oraşului sau al municipiului în care este amplasat terenul. 

2. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-

teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, , in conformitate cu 

prevederile art.256 alin (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a 

concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în 

condiţii similare impozitului pe teren. 

3. În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare 

proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu 

se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun 

datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv. 

4. În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a 

acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar. 

5. În cazul în care contractul de leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la scadenţă, 

impozitul pe teren este datorat de locator. 

6.  Pentru un teren dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul pe teren se datorează de 

la data de întâi a lunii următoare celei în care terenul a fost dobândit. 

7.  Pentru orice operaţiune juridică efectuată de o persoană în cursul unui an, care are ca efect 

transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana încetează a mai datora impozitul 

pe teren începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a fost efectuat transferul dreptului 

de proprietate asupra terenului. 

8.  Dacă încadrarea terenului în funcţie de poziţie şi categorie de folosinţă se modifică în cursul 

unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren, 

impozitul datorat se modifică începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a 

intervenit modificarea. 

9.  Dacă în cursul anului se modifică rangul unei localităţi, impozitul pe teren se modifică pentru 

întregul teren situat în intravilan corespunzător noii încadrări a localităţii, începând cu data de 1 

ianuarie a anului următor celui în care a intervenit această modificare. 

10. Înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, in conformitate cu 

prevederile art.259 alin (6^1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra 

terenului respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate 

în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul 

sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente 
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până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării 

obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al 

autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează terenuri cu încălcarea 

prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. 

11. Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 

septembrie inclusiv. 

12. Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice 

şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul 

în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi 

administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat. 

13. Terenurile pentru care nu se datoreaza impozit sunt prevazute la art.257 din Legea 

nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 

                               (5) Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculează în funcţie de 

tipul mijlocului de transport. 

a) În cazul autovehiculelor cu tractiune mecanica, impozitul pe mijlocul de transport 

se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei 

grupe de 200 de cm^3 sau fracţiune din aceasta cu suma prevazute la Cap. IV, art.263 

alin. (2) din anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.. 

b) În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru 

motocicletele, motoretele şi scuterele respective. 

c) 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 la Cap. IV, art. 263 alin. (4) din anexa nr.1 care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

d) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren 

rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare 

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

prevăzută la Cap. IV, art.263 alin.(5) din anexa nr.1 care face parte integranta din 

prezenta hotarare.  

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

combinaţie de autovehicule prevăzută la pct 4.4, impozitul asupra mijlocului de 

transport este egală cu suma corespunzătoare prevăzută la Cap. IV, art.263 alin. (6) 

din anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.  

f) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este 

egal cu suma corespunzătoare prevăzută la Cap. IV, art.263 alin. (7) din anexa nr.1 

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

1. Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în 

România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport. 

2. Impozitul asupra mijloacelor de transport, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-

teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. 

3. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe 

întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar. În cazul în 

care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe mijlocul 

de transport este datorat de locator. 
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4. În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an, impozitul asupra 

mijlocului de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care 

mijlocul de transport a fost dobândit. 

5. În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este 

radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de administraţie 

publică locală, impozitul asupra mijlocului de transport încetează să se mai datoreze de acea 

persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost 

înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală. 

6. Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, in 

conformitate cu prevederile art.264 alin. (5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de 

proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu 

excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-

teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente până la data 

de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor 

bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor 

administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea 

prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. 

7. Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 

martie şi 30 septembrie inclusiv. 

8. Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a 

mijloacelor de transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia să achite integral, la data 

solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în 

care se înmatriculează şi până la sfârşitul anului fiscal respectiv. În situaţia în care 

înmatricularea priveşte o perioadă care depăşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal în care s-a 

solicitat înmatricularea, deţinătorii au obligaţia să achite integral impozitul pe mijlocul de 

transport, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel: 

    a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual; 

    b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioadă care se sfârşeşte înainte de data de 1 

decembrie a aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de 

întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea. 

9. Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, 

persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen 

de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, 

pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, 

suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 

10. Mijloacele de transport pentru care nu se datoreaza impozit sunt prevazute la art.262 din 

Legea nr.571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 

                             (6)  Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor 

de construire şi a altor avize asemănătoare sunt stabilite in suma fixa anuala si sunt prevazute 

la Cap. V, art. 267 alin. (1) - (13), din anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare 

1. Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă autorizaţie trebuie să 

plătească taxa pentru eliberarea acesteia la compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară. 
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2. Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor 

avize asemănătoare stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie, se aplică 

următoarele reguli: 

    a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana 

care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului; 

    b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 

zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să 

depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate 

al autorităţii administraţiei publice locale; 

    c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind 

valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei 

publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de 

construcţie; 

    d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al 

autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice 

sumă suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care 

trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 

3. În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a 

lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii prevazute la 

Cap. II, art. 251 alin.(3) din anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 4. Activitatile pentru care nu se datoreaza taxa sunt prevazute la art.269 din Legea nr.571/2003, 

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 

                                    (7) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o 

activitate economică şi a altor autorizaţii similare sunt prevazute la Cap. V, art. 268 alin. (1) 

–(5) din anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

a) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi 

economice este prevazuta la Cap. V art. 268, alin. (1) din anexa nr.1 care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

Autorizaţiile se vizează anual, până la data de 31 decembrie a anului în curs pentru anul 

următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei. 

b) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este prevazuta la Cap. 

V, art. 268 alin. (2) din anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare . 

c) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, este prevazuta la Cap. V, art. 268 alin. 

(3) din anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare . 

d) Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător este este prevazuta la Cap. V, art. 

268 alin. (4) din anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

e) Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificării activităţilor din 

economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu 

modificările ulterioare, în clasa 5530 - restaurante şi 5540 - baruri, datorează bugetului 

local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ 

teritorială se află amplasată unitatea sau standul de comercializare, o taxă pentru 

eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publică, stabilită de către consiliile locale în sumă de până la 3.615 lei. La 
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nivelul municipiului Focsani , această taxă este prevazuta la Cap. V, art. 268 alin. (5) din 

anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare . 

       Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care 

comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a 

cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare. 

 

                              (8)  Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate se calculează prin 

aplicarea unei cote cuprinsa intre 1% si 3%, la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate 

realizate pe baza de contracte, potrivit art 270 alin (4) din Legea nr.571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si care pentru Municipiul Focsani se stabileste 

la 3% si se aplica la valoarea din contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugata;     

1. Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui 

contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei 

prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin 

mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale. 

2. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii 

administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate. 

4. Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a 

fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. 

5. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 

10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă 

şi publicitate. 

 

                                 (9) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează 

anual, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei 

afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma prevazuta la Cap VI, art. 271 alin. (2) din 

anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 1. Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi 

publicitate într-un loc public datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către 

bugetul local al autorităţii administraţiei publice locale în raza căreia este amplasat panoul, 

afişajul sau structura de afişaj respectivă. 

2. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul 

de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi 

publicitate. 

 4. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, anticipat sau 

trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 

noiembrie, inclusiv. 

5. Contribuabilii care utilizeaza un panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama si 

publicitate au obligatia de a depune o declaratie de impunere la Serviciul de impozite si taxe 

locale, pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an sau in termen de 30 de zile de la data eliberarii 

autorizatiei de constructie, dupa caz, potrivit modelului prevazut in anexa nr.2 care face parte 

integranta din prezenta hotarare 

6. Situatiile pentru care nu se datoreaza taxa sunt prevazute la art.272 din Legea nr.571/2003, 

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.  
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                                (10) Impozitul pe spectacole se calculează astfel: 

a) pentru manifestarile artistice, competitii sportive sau orice alta activitate distractiva 

cu exceptia manifestarilor artistice care au loc in videoteci si discoteci prin aplicarea 

cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, 

cota diferentiata dupa cum urmeaza:  

    a1) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, 

operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui 

film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau 

internaţională, cota de impozit este egală cu 2%; 

    a2) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota 

de impozit este egală cu 5% . 

             Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele 

plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în 

vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor. 

             Persoanele care datorează impozitul pe spectacole pentru manifestarile artistice, 

competitii sportive sau orice alta activitate distractiva cu exceptia manifestarilor artistice care au 

loc in videoteci si discoteci au obligaţia de: 

1) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al 

autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are 

loc spectacolul; 

2) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, 

precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente; 

3) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care 

depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente; 

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

5) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice 

locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole; 

6) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi 

inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în 

comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, 

contrasemnate de Ministerul Culturii şi Cultelor şi Agenţia Naţională pentru Sport. 
       b) in cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o 

videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare 

artistică sau de activitate distractivă, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei 

incintei videotecii sau discotecii cu suma prevazuta la Cap. VII, art. 275 alin. (2) din anexa nr.1 

care face parte integranta din prezenta hotarare si se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite cu 

coeficientul de corecţie corespunzător rangului II al municipiului Focsani, coeficient care este 4. 

1. Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă 

activitate distractivă pe raza municipiului Focsani are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole 

la bugetul local al municipiului. 

2. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole au obligaţia de a depune o declaraţie la 

compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale privind spectacolele 

programate pe durata unei luni calendaristice. Declaraţia se depune până la data de 15, inclusiv, 

a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective. 

3.Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în 

care a avut loc spectacolul. 
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4. Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al 

impozitului, depunerea la timp a declaraţiei şi plata la timp a impozitului. 

5. Situatiile pentru care nu se datoreaza taxa sunt prevazute la art.276 din Legea nr.571/2003, 

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 

                                 (11) Taxa hotelieră se calculează, potrivit art 279 alin.(2) din Legea 

nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prin aplicarea unei 

cote cuprinse intre 0,5% si 5%, la tarifele de cazare practicate de unităţile de cazare, si care se 

stabileste la 3% indiferent de clasa cazarii in hotel.  

1. Taxa pentru şederea într-o unitate de cazare, denumită în continuare taxa hotelieră, se 

încasează de către persoanele juridice prin intermediul cărora se realizează cazarea, o dată cu 

luarea în evidenţă a persoanelor cazate. 

2. Unitatea de cazare are obligaţia de a vărsa taxa colectată la bugetul local al unităţii 

administrativ-teritoriale în raza căreia este situată aceasta. 

3. Taxa hoteliera se determina prin aplicarea cotei de 3 % asupra tarifelor practicate de catre 

unitatile de cazare pentru fiecare persoana, pe toata perioada cazarii; 

4. Taxa hotelieră se datorează pentru întreaga perioadă de şedere. 

5. Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data 

de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au 

plătit cazarea. 

6. Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de 

specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a 

taxei hoteliere, inclusiv.  

7. Situatiile pentru care nu se datoreaza taxa sunt prevazute la art.280 din Legea nr.571/2003, 

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.  

 

                               (12) Nivelul altor taxe locale reprezentand taxe pentru utilizarea temporară 

a locurilor publice pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii 

de venituri care folosesc infrastructura publică locală , precum şi alte taxe asimilate acestora 

prevazute la art.283 din Legea nr.571/2003, sunt cuprinse la Cap. X, art. 283 alin. (1) – (2)  din 

anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Aceste taxe se calculeza si incaseaza potrivit urmatoarelor proceduri:  

  

              A.Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice:  

 

A.1. Taxele pentru utilizarea temporara 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 se stabilesc in functie de suprafata, numarul de 

zile, categoriile de bunuri si servicii oferite ; 

                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. 
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A.2. Taxele pentru utilizarea temporara a pasunii ( taxa de pasunat si taxa de gloaba) se 

datoreaza de catre crescatorii de animale care au in folosinta o suprafata de teren destinata 

pasunatului apartinand domeniului public al municipiului, pentru care plateste impozit pe teren 

conform prevederilor Codului fiscal si se stabilesc in functie de categoria de animale si de 

numarul acestora. 

                Taxa de pasunat se stabileste in lei/cap de animal/an si se plateste in doua transe egale, 

50% la incheierea contractului si 50% pana la data de 31 iulie a anului curent.  

                Taxa de gloaba se percepe persoanelor care utilizeaza pasunea fara contract, in mod 

dezorganizat, si se stabileste in baza notei de constatare incheiate de catre serviciul de 

specialitate, in functie de categoria de animale si de numarul acestora. 

              Termenul de plată a taxei de gloaba se stabileşte în funcţie de data comunicării acesteia, 

astfel: 

    a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună, termenul de plată este 

până la data de 5 a lunii următoare; 

    b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, termenul de plată este 

până la data de 20 a lunii următoare. 

 

 A.3. Taxa de parcare se stabileste in lei/ora sau fractiune de ora/vehicul si se achita anticipat 

prin eliberarea unui tichet (bilet) valoric.  

 

              B . Taxa pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate 

obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala se datoreaza pe intregul an si 

se achita pana la 31 martie 2010.  

                     Vehiculele care nu se supun inmatricularii se inregistreaza potrivit prevederilor 

legale in vigoare la serviciul de specialitate al Primariei Municipiului Focsani, platindu-se 

anticipat o taxa de inregistrare de 20 lei/vehicul, si o taxa anuala pentru detinerea lor dupa cum 

urmeaza: 

- pentru mopede taxa va fi calculata in functie de capacitatea cilindrica la fel ca impozitul 

asupra mijloacelor de transport aferent motoscuterelor, motociletelor 

- pentru celelalte categorii taxa va fi calculata la nivelul sumei de 40 lei/vehicul/an.  

                    Declaratia de impunere, conform modelului prezentat in anexa nr.3 care face parte 

integranta din prezenta hotarare, se depune anual pana pe data de 31 ianuarie 2010 si in termen 

de 30 de zile de la data dobandirii sau producerii de modificari. 

                    Pentru echipamentele si utilajele dobandite dupa 1 ianuarie taxele locale se 

datoreaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a dobandit echipamentul sau 

utilajul, proportional cu perioada ramasa pana la finele anului fiscal respectiv si se achita in cel 

mult 30 de zile calendaristice de la data dobandirii.  

                    Pentru echipamentele si utilajele instrainate ori scoase din functiune, taxele locale 

aferente se dau la scadere incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a produs 

aceasta situatie, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv.  

 

         C. Alte taxe locale 

 

C.1. Taxele aferente activitatilor si serviciilor desfasurate in piete, targuri si oboare sunt 

stabilite in sume fixe  si se platesc anticipat, prin eliberarea unui bilet valoric. 
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C.2. Taxele aferente activitatilor si serviciilor desfasurate in cimitire si altor servicii de 

specialitate sunt stabilite in sume fixe si se platesc anticipat, prin eliberarea unei chitante. 

 

                               (13) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către 

primari şi persoane împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii 

administraţiei publice locale si sunt stabilite la Cap. XIII, art. 294 alin. (3), (4) si (6)  din anexa 

nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

        1. Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 

gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei. 

        2.  Contravenţiilor li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, 

cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de 

cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării 

acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 

 

                                (14) Taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de Legea nr.117/1999, cu 

modificarile si completarile ulterioare, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu 

difuzarea timbrelor fiscale constituie venit la bugetul local si sunt prevazute la punctul II din 

anexa nr.1 care face parte inetegranta din prezenta hotarare. 

 

                 Art. 2 Impozitele si taxele locale pe anul 2010 stabilite in baza HGR nr.956/2009 nu 

se majoreaza conform prevederilor art.287 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificarile si completarile ulterioare.  

 

                  Art. 3 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 

adtfel: 

 

- 10 %, pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului fiscal, a 

impozitului pe cladiri, impozitului pe teren si impozitului asupra mijloacelor de transport 

datorat pentru intregul an, de catre persoanele fizice;  

 

- 5 % pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului fiscal,  a 

impozitului pe cladiri, impozitului pe teren si impozitului asupra mijloacelor de transport 

datorat pentru intregul an, de catre persoanele juridice; 

 

                 Art.4 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 2010, se mentine delimitarea zonelor situate in extravilanul localitatii aprobata prin 

Hotararea Consiliului Local al municipiului Focsani nr.121/27.05.2003, iar pentru zonele situate 

in intravilan  se aplica Hotararea Consiliului Local nr.168/325/2008. 

 

                 Art.5 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 
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perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in anexa nr. 4 care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

 

                 Art.6 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.5 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

                         

                  Art.7  Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu 01.01.2010. Cu aceeasi 

data isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr. 63/220/2008 cu modificarile si completarile ulterioare 

si HCL nr.210/2001.        

                             

                   Art.8 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, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor 

Focsani, Directia de Dezvoltare Servicii Publice Focsani si Administratia Pietelor Focsani. 

       

 
         PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZA: 

               Postelnicu Romeo Paul                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI  

                                                                                                                              FOCSANI 

                                     Corhana Eduard Marian 
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