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                                            ROMÂNIA                              
                                     JUDEŢUL VRANCEA 
                                   MUNICIPIUL  FOCȘANI 
                                        CONSILIUL LOCAL 
                                                    

 
                                      

H O T Ă R Â R E 

 
privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe 

asimilate acestora,  precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2023 
 
 
 

Consiliul local al municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședință 

extraordinară; 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul municipiului Focșani privind 

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

asimilate acestora,  precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2023, referatul de 

necesitate nr. 124240/05.12.2022 al Serviciului impozite și taxe locale, referatul de 

aprobare al proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 124244/05.12.2022 și raportul 

Serviciului impozite și taxe locale înregistrat la nr. 124242/05.12.2022; 

Având în vedere avizul comisiei de buget și administrație publică și 

amendamentul Primarului municipiului Focșani; 

În conformitate cu prevederile : 

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

României, republicată; 

2)    articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

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

3) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare; 

4) art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5) Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu 

modificările și completările ulterioare ; 

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

din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

7) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
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8) art. 42, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 6 

alin.(1) lit.k), art. 26, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

9) Hotararea Guvernului nr. 1 din 06 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal , Titlul IX; 

10) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, 

cu modificările și completările ulterioare; 

11) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările 

și completările ulterioare; 

12) Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și 

completările ulterioare; 

13) art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

14) art. 6, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea 

produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

15) Hotărârii Consiliului Local nr. 504/2018 privind aprobarea Regulamentului privind 

nomenclatura urbană/stradală și adresă pentru Municipiul Focșani ; 

16) Hotărârii Consiliului Local nr. 516/2016 privind aprobarea încadrării pe zone a 

imobilelor situate în Municipiul Focșani, cu modificările ulterioare  

17) Hotărârea Consiliului Local nr.412/2021 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile 

impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi 

amenzilor aplicabile în anul fiscal 2022 cu modificările și completările ulterioare; 

18) în baza art. 129  alin (1), alin.  (2)  lit. „b” şi alin (4) lit „c”, precum  şi  în temeiul 

art.  139 alin.  (3) lit. c) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E  :  : 

 

Art.1 Începând cu 01 Ianuarie 2023, se stabilesc nivelurile pentru valorile 

impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și 

amenzile, după cum urmează 

a) Tabloul cuprinzând valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte 

taxe asimilate acestora, precum și amenzile propuse pentru anul fiscal 

2023, reprezentând anexa nr.1 

b) Calculul impozitului/taxei  pe clădiri, reprezentând anexa nr.2 

c) Calculul impozitului/ taxei pe teren, reprezentând anexa nr.3 

http://codfiscal.net/43710/legea-2272015-noul-cod-fiscal
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d) Calculul impozitului pe mijloacele de transport, reprezentând anexa nr.4 

e) Prevederi privind taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și 

autorizațiilor, conform anexă nr.5. 

f) Prevederi pentru folosirea mijloacelor de reclama și publicitate, anexă 

nr.6. 

g) Prevederi impozitul pe spectacole, conform anexă nr. 7 

h) Prevederi privind alte taxe locale, conform anexă nr.8 

i) Prevederi privind scutirile acordate, conform anexă nr.9 

Art.2. Anexele nr.1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Se stabilește la 40 de lei plafonul creanțelor fiscale restante aflate în soldul 

rolurilor nominale unice inactive,  la data  de  31 decembrie an fiscal și neachitate până 

la data aplicării prezentei hotărâri,  creanțe ce  vor  fi  anulate  de  catre  Serviciul  

impozite  și  taxe  locale. 

  Prin rol inactiv se intelege  acel rol care nu mai are în proprietate bunuri urmăribile 

și pentru care nu se mai calculează impozite și taxe in anul curent. 

Art.4. Bonificația prevăzută la art. 462(2), 467 (2) și 472 (2) din Legea 

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

cu pct.11 lit.v din H.G nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului 

fiscal, pentru plata cu anticipație a impozitelor locale, datorate pentru întregul an de 

către contribuabili, până la data de 31 martie, se stabilește după cum urmează 

Persoane fizice 

 -10% în cazul impozitului/taxei pe clădiri. 

 -10% în cazul impozitului/taxei pe teren 

 -10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport  

Persoane juridice 

- 5% în cazul impozitului/taxei pe clădiri. 

 -5% în cazul impozitului/taxei pe teren 

 -5% în cazul impozitului pe mijloacele de transport  

Art.5 Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea 

autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, 

se va aplica delimitarea zonelor valabilă pentru anul 2023 . 

Art.6 Începând cu 01 Ianuarie 2023 se aplică indexarea impozitelor și taxelor 

locale, cu excepția sumelor din tabelul prevăzut la art. 470 alin.(5) și (6) din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal, respectiv actualizarea limitelor amenzilor prevăzute 

la alin.(3) și (4) ale art.493 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu rata inflației de 
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5,1% stabilită conform Hotărârii de consiliu local privind indexarea , la nivelul 

Municipiului Focșani, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2023. 

Art.7 Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren 

se majoreaza cu  500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a 

consiliului local. 

Art.8 (1)Pentru clădirile si/sau  terenurile neîngrijite, situate în intravilanul 

Municipiului Focsani impozitul se majoreaza cu pana 500 %. 

         (2)Criteriile de încadrare a clădirilor/terenurilor intravilane în categoria 

„neîngrijite” sunt stabilie prin Hotărârea Consiliului Local nr. 393/2016. 

Art.9  (1) Potrivit prevederilor art.96 din Legea nr.207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă plafonul maxim 

de 20 lei, exclusiv, pentru care se renunță la stabilirea crenței fiscale principale și la 

emiterea deciziei de impunere. 

            (2) În situația în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanțe 

fiscale principale, plafonul se aplică totalului acestor creanțe. 

Art.10 Cheltuielile privind salubrizarea stradala precum și cheltuielile cu 

iluminatul public se vor suporta din bugetul local al Municipiului Focșani pe anul 

2023. 

Art.11 Conform prevederilor art. 46 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală actul administrativ fiscal emis pe suport de hârtie şi tipărit prin 

intermediul unui centru de imprimare masivă este valabil şi în cazul în care nu poartă 

semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii şi ştampila 

organului emitent . 

Art.12. Neplata la termenele scadente a impozitelor şi taxelor reglementate prin 

prezenta hotărâre atrage după sine calcularea de majorări de întârziere, iar pentru 

nerespectarea obligaţiilor impuse se instituie sancţiuni în cuantumurile prevăzute în 

actele normative în vigoare. 

Art.13. Taxele judiciare de timbru care se fac venit la bugetul local al municipiului 

Focșani sunt reglementate şi stabilite conform dispoziţiilor O.U.G. nr. 80/2013 şi 

actelor normative subsecvente în vigoare 

 Art.14  (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pentru mijloace de 

transport se plătesc anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 

septembrie, inclusiv. 

         (2)Impozitul anual pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pentru 

mijloace de transport datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane 

fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la primul termen 

de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri, terenuri, 
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mijloace de transport amplasate/detinute pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-

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

           (3)În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, 

închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa 

pe teren se stabileşte proporţional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul 

de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. Pentru fracţiunile mai mici de o 

lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile din luna respectivă. 

                     (4)În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, 

închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa 

pe teren se datorează proporţional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract. 

Art. 15   În cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie 

conform Codului civil, impozitele şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare 

transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele 

locale ale unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac 

obiectul operaţiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, începând 

cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul de fiducie. 

 Art.16 (1) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a 

unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 

folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, 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. 

     (2)Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a 

unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 

folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a 

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

condiţii similare impozitului pe teren. 

 Art. 17   Constituie venit integral la bugetul local sumele provenite din: 

   (1)Majorările pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale; 

   (2)Taxele judiciare de timbru prevăzute de Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 80/2013, cu modificările și completările ulterioare, privind taxele 

judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare ,  constituie venit la 

bugetul local si sunt prevăzute la punctul II din anexa nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 18 În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a 

contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice 

locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau 

pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, 

iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, 
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serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare 

a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, 

serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate 

care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după 

caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil au obligaţia furnizării acestora fără 

plată. 

 Art.19 Persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2022 au în proprietate 

clădiri nerezidenţiale au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 martie 2023,  

  Art.20 Persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe 

care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2022, destinaţia şi valoarea 

impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2023; 

  Art.21 Persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2023 deţin 

mijloace de transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul 

circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, 

însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii 

publice locale, până la data de 31 martie 2023; 

  Art.22 Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a 

impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 

456, 464 şi 469 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2023 persoanelor care 

deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2022 şi care sunt 

depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la 

sfârșitul primului termen de plată pentru anul de referință, cu excepția persoanelor cu 

handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate la care 

scutirea se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune 

documentele justificative ; 

Art.23. Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi cu 

actele normative subsecvente în vigoare. 

Art. 24. Lista actelor normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local, prin care sunt 

instituite impozitele şi taxele locale, pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal 

curent, este prevazută în anexa nr. 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.25. Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile consiliului local în 

temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului 

fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 11 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.    

Art.26.   Prezenta  hotărâre va fi comunicată de către  Serviciul administraţie 

publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor, Direcției de 

Dezvoltare Servicii Publice Focșani, Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 
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Persoanelor Focșani, Teatrului Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani, Ateneului 

Popular „Maior Gheorghe Pastia”, Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” Poliției 

Locale a Municipiului Focșani și Primarului Municipiului Focşani, care va asigura 

executarea acesteia prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură, Direcţia 

Economică, Serviciul de impozite şi taxe locale, Direcția Arhitectului Șef, Direcția 

relații interne și internaționale, Serviciul juridic, contencios, Direcția managementul 

proiectelor și investițiilor, Serviciul administrarea domeniului public și privat, 

publicitate, Serviciul corp de control al primarului, compartiment transport urban, 

Compartiment audit public intern. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 

Corneliu-Dumitru Gheoca 

 

 

                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                    Secretarul general al municipiului Focşani, 

                       Marta-Carmen Ghiuță 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Focșani, 27 decembrie 2022 

Nr. 483 
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         ROMÂNIA                                                                                                                                               

JUDEŢUL VRANCEA 
MUNICIPIUL FOCȘANI  

                                                        Anexa nr.1     

         La Hotărârea nr. 483/2022 

       CONSILIUL LOCAL   

   

T A B L O U L 
CUPRINZÂND VALORILE  IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,  

PRECUM ŞI AMENZILE PROPUSE PENTRU  ANUL FISCAL 2023 
     

    

    

     

        I. CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale 
     
VALORILE  IMPOZABILE  PREVĂZUTE  LA  ART.457  ALIN.(2),  IMPOZITELE  ŞI TAXELE  LOCALE   CARE  CONSTAU  ÎNTR-O  ANUMITĂ  SUMĂ  ÎN  LEI ŞI CARE SE   

INDEXEAZA/AJUSTEAZA, IN CONDITIILE ART.457 ALIN.  (6), PRECUM ŞI  AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART. 493  453  

     

CAPITOLUL  I –  IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI – stabilit de Serviciul impozite şi taxe locale 

Art.457 alin.(2)  VALORILE  IMPOZABILE pe metru pătrat  de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 

Tipul clădirii  

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2022 

HCL 412/2021 

NIVELURILE  PROPUSE 
PENTRU ANUL FISCAL 2023 

conform HCL nr. 478/2022 privind 
indexarea cu rata inflatiei 

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 

Valoarea impozabilă 
- lei/m² - 

Cu instalaţii 
de apă, canalizare, 

electrice şi încălzire 
[condiţii 

cumulative] 

Fără instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice sau 

încălzire 

Cu instalaţii 
de apă, canalizare, 

electrice şi 
încălzire [condiţii 

cumulative] 

Fără instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice sau 

încălzire 
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A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori 
din cărămidă arsă sau din orice alte material rezultate în 
urma unui tratament termic şi/sau chimic 

1129 677 1187 

 
712 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, 
din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte 
material nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

339 226 

 
356 

 
238 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi 
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte material 
rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 

226 197 

 
238 

 
207 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice 
alte material nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

142 84 

 
149 

 
88 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă 
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A – D 

75% din suma care s-ar aplica clădirii 75% din suma care s-ar aplica clădirii 

F.În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă 
utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare 
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A – D 

50% din suma care s-ar aplica clădirii 50% din suma care s-ar aplica clădirii 

CAPITOLUL  II  -  IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN - stabilit de Serviciul impozite şi taxe locale 

 Art. 465 alin.(2) IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN (lei/ha)  – Terenuri cu construcţii-      

Zona în cadrul localităţii 

NIVELURILE  
APLICABILE 

ÎN ANUL 
FISCAL 2022 
HCL 412/2021 

NIVELURILE  DIN LEGEA NR.227/2015 

NIVELURILE  PROPUSE 
PENTRU ANUL FISCAL 2023 

conform HCL nr.478/2022 privind 
indexarea cu rata inflatiei 

În funcţie de 
rangul 

În funcţie de rangul 
Municipiului (II) 

În funcţie de rangul 
Municipiului (II) 
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Municipiului (II) 

A 10260 6042-15106 10783 

B 8208 4215-10538 8627 

C 5130 2668-6670 5392 

D 3078 1410-3526 3235 

 Art.465 alin.(4) IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN(lei/ha) – Orice altă categorie de folosinţă decât 
cea de terenuri cu construcţii 

Categoria de folosinta 

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2022 

HCL 412/2021 

NIVELURILE  PROPUSE 
PENTRU ANUL FISCAL 2023 

conform HCL nr. 478/2022 privind 
indexarea cu rata inflatiei 

În funcţie de rangul 
Municipiului (II) 

În funcţie de rangul 
Municipiului (II) 

Zona Zona  A    /  B     / C     / D Zona  A    /  B     / C     /D 

1.Teren arabil 31  /  24  /  22  / 17 33  /  25  /  23  / 18 

2.Păşune 24  /  22  /  17  /  15 25  /  23 /  18  /  16 

3.Fâneaţă 24  /  22  /  17   /  15 25  /  23  /  18   /  16 

4.Vie 52  /  39   /  31  /  21 55  /  41   /  33  /  22 

5.Livadă 60   /  52  /  39  /  31 63 /  55  /  41  /  33 

6.Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 31  /  24 /   22  / 17 33  / 25 /   23  / 18 

7.Teren cu ape 17  /  15  /   8  /   x 18  /  16  /  8  /   x 

8.Drumuri şi căi ferate x    /  x    /  x    /  x x    /  x    /  x    /  x 

9.Neproductiv x    /  x    /  x    /  x x    /  x    /  x    /  x 

Art.465  alin.(7) IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN  (lei/ha) 

Categoria de folosinta 

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2021 

HCL 400/2020 

NIVELURILE  PROPUSE 
PENTRU ANUL FISCAL 2023 

conform HCL nr. 478/2022 privind 
indexarea cu rata inflatiei 

înfuncţie de rangul 
Municipiului (II) 

înfuncţie de rangul 
Municipiului (II) 

Zona Zona A Zona B Zona A Zona B 

1.Teren cu construcţii 34 31 36 33 

2.Arabil 56 54 59 57 

3.Păşune 31 29 33 30 
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4.Fâneaţă 31 29 33 30 

5.Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1 63 58 66 61 

5.1.Vie până la intrarea pe rod 0 0 0 0 

6.Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1 64 58 67 61 

6.1.Livadă până la intrarea pe rod 0 0 0 0 

7.Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia 
celui prevăzut la nr. crt.7.1  

18 16 19 17 

7.1.Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol 
de protecţie 

0 0 0 0 

8.Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 5 6 5 

8.1.Teren cu amenajări piscicole 38 34 40 36 

CAPITOLUL III  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT - stabilit de Serviciul impozite şi taxe locale 

Art. 470 alin.(2)  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT CU TRACTIUNE MECANICA                          

Mijloc de transport  

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2022 

HCL 412/2021 

NIVELURILE  PROPUSE 
PENTRU ANUL FISCAL 2023 

conform HCL nr. 478/2022 privind 
indexarea cu rata inflatiei 

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 
cm³ sau 

fracţiune din aceasta 

Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 
200 cm³ sau 

fracţiune din aceasta 

Vehiculeinmatriculate     

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv 

8  8 

2. Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea 
cilindrică de până la 1600 cm3 

 9 9 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3  
şi 2000 cm3, inclusiv 

21 22 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3  
şi 2600 cm3, inclusiv 

81  85 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3  
şi 3000 cm3, inclusiv 

163  171 



 12 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 
cm3 

 328 345 

7. Autobuze, autocare, microbuze  27 28 

8. Alte autovehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală 
maximă autorizată până la 12 tone inclusiv 

33 35 

9. Tractoare înmatriculate 21 22 

Vehicule inregistrate     

1.Vehicule cu capacitate cilindrica lei/200 cm³  lei/200 cm³  

a) Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica< 
4800cm³  

4 4 

      b) Vehicule inregistrate cu capacitate 
cilindrica>4800cm³  

6 6 

2. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata lei/an lei/an 

a) Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 112  118 

   

Art. 470 alin.(5)  Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Mijloc de transport  

NIVELURILE  APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2022 conform 

HCL 412/2021 

NIVELURILE  PROPUSE 

PENTRU ANUL FISCAL 2023  
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Vehicule cu sistem 

de suspensie 

pneumatic sau un 

echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt 

sistem de 

suspensie 

Vehicule cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatic sau un 

echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt 

sistem de 

suspensie 

I.                    Vehicule cu două axe  x  x  x  x  

1. Masa  de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 

tone 
0 153 0 153 

2. Masa   de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 

tone 
153 425 153 426 

3. Masa  de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 

tone 
425 599 426 599 

4. Masa  de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 

tone 
599 1356 599 1356 

5. Masa  de cel puţin 18 tone 599 1356 599 1356 

II.                    Vehicule cu trei axe   x x  - - 

1. Masa  de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 

tone 
153 267 153 267 

2. Masa  de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 

tone 
267 549 267 549 

3. Masa  de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 

tone 
549 712 549 713 

4. Masa  de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 

tone 
712 1098 713 1099 

5. Masa  de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 

tone 
1098 1707 1099 1707 

6. Masa  de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 

tone 
1098 1707 1099 1707 

7. Masa  de cel puţin 26 tone 1098 1707 1099 1707 

III.      Vehicule cu patru axe x  x  - - 
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1. Masa  de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 

tone 
712 722 713 723 

2. Masa  de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 

tone 
722 1128 723 1128 

3. Masa  de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 

tone 
1128 1791 1128 1792 

4. Masa  de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 

tone 
1791 2657 1792 2658 

5. Masa  de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 

tone 
1791 2657 1792 2658 

6. Masa  de cel puţin 32 tone 1791 2657 1792 2658 

 

 

Art. 470 alin.(6)  Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală 

maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone - lei 

Mijloc de transport 

NIVELURILE  APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2022 conform 

HCL 412/2021 

NIVELURILE  PROPUSE 

PENTRU ANUL FISCAL 2023 

Vehicule cu sistem 

de suspensie 

pneumatic sau un 

echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt 

sistem de 

suspensie 

Vehicule cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatic sau un 

echivalent 

recunoscut 

Vehicule cu alt 

sistem de 

suspensie 

I. Vehicule cu 2+1 axe x  x  x  x  

1. Masa  de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 

tone 
0  0  0 0 

2. Masa  de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 

tone 
0   0 0 0 

3. Masa  de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 

tone 
 0  69 0 69 
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4. Masa  de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 

tone 
 69 158 69 158 

5. Masa  de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 

tone 
 158  371 158 371 

6. Masa  de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 

tone 
371 480 371 480 

7. Masa  de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 

tone 
 480 866 480 866 

8. Masa  de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 

tone 
866  1519 866 1519 

9. Masa  de cel puţin 28 tone  866 1519 866 1519 

II. Vehicule cu 2+2 axe  x x  - - 

1. Masa  de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 

tone 
148 346 148 346 

2. Masa  de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 

tone 
346  569 346 569 

3. Masa  de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 

tone 
 569 836 569 836 

4. Masa  de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 

tone 
 836 1009 836 1010 

5. Masa  de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 

tone 
1009 1657 1010 1658 

6. Masa  de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 

tone 
1657 2301 1658 2301 

7. Masa  de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 

tone 
2301 3493 2301 3494 

8. Masa  de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 

tone 
2301 3493 2301 3494 

9. Masa  de cel puţin 38 tone  2301 3493 2301 3494 

III. Vehicule cu 2+3 axe  x x - - 

1. Masa  de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 1831 2548 1831 2549 
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tone 

2. Masa  de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 

tone 
2548 3463 2549 3464 

3. Masa  de cel puţin 40 tone 2548 3463 2549 3464 

IV. Vehicule cu 3+2 axe  x x - - 

1. Masa  de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 

tone 
1618 2246 1618 2247 

2. Masa  de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 

tone 
2246 3107 2247 3108 

3. Masa  de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 

tone 
3107 4596 3108 4598 

4. Masa  de cel puţin 44 tone 3107 4596 3108 4598 

V. Vehicule cu 3+3  x x - - 

1. Masa  de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 

tone 
920 1113 921 1114 

2. Masa  de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 

tone 
1113 1662 1114 1663 

3. Masa  de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 

tone 
1662 2647 1663 2648 

4. Masa  de cel puţin 44 tone 1662 2647 1663 2648 

Art. 470 alin.(7)  Remorci, semiremorci sau rulote  (lei) 

  
NIVELURILE  APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2022 
HCL 412/2021 

NIVELURILE  PROPUSE 
PENTRU ANUL FISCAL 2023 conform 
HCL nr. 478/2022 privind indexarea cu 

rata inflatiei 

a. Până la 1 tonă, inclusiv  9  9 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 38  40 

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone   58  61 

d. Peste 5 tone  73  77 
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 Art. 470 alin.(8)  Mijloace de transport pe apă ( lei) 

  
NIVELURILE  APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2022 
HCL 412/2021 

NIVELURILE  PROPUSE 
PENTRU ANUL FISCAL 2023 conform 
HCL nr. 478/2022 privind indexarea cu 

rata inflatiei 

1. Luntre,bărci fără motor, folosite pt.pescuit şi uz 
personal 

24  25 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri  64 67 

3. Bărci cu motor  237 249 

4. Nave de sport şi agrement *) 1129  1187 

5. Scutere de apă  237 249 

6. Remorchere şi împingătoare:  X X 

a) până la 500 CP inclusiv 630  662 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv  1026 1078 

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv  1577 1657 

d) peste 4.000 CP 2524  2653 

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din 
acesta 

204  214 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X  X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, 
inclusiv 

204  214 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi 
până la 3.000 tone, inclusiv 

 316 332 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 553  581 

                 CAPITOLUL IV – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI  AUTORIZAŢIILOR 

  

NIVELURILE  APLICABILE 
ÎN ANUL FISCAL 2022 

HCL 412/2021 

NIVELURILE  PROPUSE 
PENTRU ANUL FISCAL 2023 conform 
HCL nr. 478/2022 privind indexarea cu 

rata inflatiei 

lei lei 

A. Taxe stabilite de Direcția de urbanism și autorizări 
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Art. 474 alin.(1)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban ( lei/mp) : 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism lei lei 

a) Până la 150 m², inclusiv 6 6  

b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 7  7 

c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 9  9 

d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 13  14 

e)Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 16  17 

f) Peste 1.000 m² 
16 + 0,01 lei/m² pentrufiecare m2 

care depăşeşte 1000 m2 
16 + 0,01 lei/m² pentrufiecare m2 care 

depăşeşte 1000 m2  

Art. 474 alin.(4) Taxa pentru avizare de către Comisia Tehnica de Urbanism şi AmenajareaTeritoriului, de către primar sau de 
structurile de specialitate din cadrul consiliului local 

  50 53 

Art. 474 alin.(5)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire anexă este egală cu 
0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 

Art. 474 alin.(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cea de locuinţă este egală cu 1% 
din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. 

Art.474 alin. (8) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din 
cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

Art. 474 alin. (9)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din 
valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri aferentă părţii desfiinţate. 

Art. 474 alin.(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei 
construcţii, care nu sunt incluse înaltă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare 
de şantier. 

Art. 474 alin.(13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală 
cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie 

Art. 474 alin.(14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri 
de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de până la 8 lei, inclusiv pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă 
ocupată de construcţie.  
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8 – pentru fiecare mp de suprafaţă 

ocupată de  
construcţie 

8 – pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată 
de  

construcţie 

Art. 474 alin.(16) Taxa  pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă    ( lei)       

  9 9 

B. Taxe stabilite de Direcția arhitectului șef 

Art. 474 alin.(10)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări    ( lei)                   

  17- pentru fiecare mp afectat 18- pentru fiecare mp afectat 

Art. 474 alin.(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, 
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu ( lei)                

  15 – pentru fiecare racord 16 – pentru fiecare racord  

Art. 475  alin.(1) Taxa  pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 

a) taxa eliberare autorizatie sanitara de functionare 23 24 

Art. 475 alin.(3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică   COD 
CAEN 561- RESTAURANTE, 563 - BARURI şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive   

Restaurant şi baruri x  x 

1. pentru suprafaţa de până la 50 mp inclusiv, situată în 
pieţe, târguri şi oboare 

279  293 

2. pentru suprafaţa de până la 10 mp inclusiv 279 293 

3. pentru suprafaţa cuprinsă între 10 mp şi până la 50 mp 
inclusiv 

557 585 

4. pentru suprafaţa cuprinsă între 51 mp şi până la 100 
mp inclusiv 

836 878 

5. pentru suprafaţa cuprinsă între 101 mp şi până la 200 
mp inclusiv 

1114 1171 

6. pentru suprafaţa cuprinsă între 201 mp şi până la 400 
mp inclusiv 

1392 1463 

7. pentru suprafaţa cuprinsă între 401 mp şi până la 500 
mp inclusiv 

1810 1902 
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8. pentru suprafaţa de peste 501 mp 2786 2928 

9. pentru bar în spălătorie sau service auto  suprafata<  
500 mp 

279 293 

10. pentru bar în spălătorie sau service auto  suprafata> 
501 mp 

279 293 

C. Taxe stabilite de Biroul agricultură 

Art. 475 alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol 

 90 94 

 a) taxa pentru eliberarea atestatului de producator - 47 lei/an 

 b) taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol - 47 lei/carnet 

CAPITOLUL V– TAXA PENTRU FOLOSIREA  MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE- stabilită de Serviciul 
impozite şi taxe locale 

 
NIVELURILE  APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2022 
HCL 412/2021 

NIVELURILE  PROPUSE 
PENTRU ANUL FISCAL 2023 conform 
HCL nr. 478/2022 privind indexarea cu 

rata inflatiei 

Art. 477 alin.(5) Taxa pentru serviciile de reclamă şi 
publicitate  

3% 3% 

Art. 478 alin.(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă 
şi  publicitate: 

x x 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 
derulează o activitate economică 

35 lei/mp 37 lei/mp 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de 
afişaj pentru reclamă şi publicitate 

26 lei/mp 27 lei/mp 

CAPITOLUL VI - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE - stabilit de Serviciul impozite şi taxe locale 

 
NIVELURILE  APLICABILE 

ÎN ANUL FISCAL 2022 
HCL 412/2021 

NIVELURILE  PROPUSE 
PENTRU ANUL FISCAL 2023 conform 
HCL nr. 478/2022 privind indexarea cu 

rata inflatiei 
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Art. 481  alin.(2) Manifestarea artistică, competiţie sportivă sau altă activitate distractivă: 

a) în cazul unui spectacol de teatru, 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;  

    
2% 

 
2% 

 

b) Orice altă manifestare artistică 

   
5% 

 
5% 

 

CAPITOLUL  VII – ALTE TAXE LOCALE 

DENUMIREA TAXEI 
NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2022 HCL 

412/2021 

NIVELURILE  PROPUSE 
PENTRU ANUL FISCAL 2023 conform 
HCL nr. 478/2022 privind indexarea cu 

rata inflatiei 

Art. 486 din Legea nr. 227/2015 Alte taxe locale 

A. Taxe stabilite de Compartimentul autorizare agenţi economici și Compartimentul transport urban 

1. taxă pentru utilizarea temporară a domeniului public 3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 

2. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice, 
pentru vânzarea de produse( mărţişoare, gablonţuri,  
cosmetice, cărţi, felicitări, flori naturale şi artificiale, jucării, 
articole de porţelan, fructe exotice etc.), zilelor de 1-8  
martie în funcţie de suprafaţă 

9 lei/mp/zi 9 lei/mp/zi 

3. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
pentru acces taxiuri în locurile de aşteptare 

23 lei/autovehicul/luna 24 lei/autovehicul/luna 
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4.a)  taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice, 
pentru vânzarea de produse ( mărţişoare, gablonţuri,  
cosmetice, cărţi, felicitări, flori naturale şi artificiale, jucării, 
articole de porţelan, fructe exotice etc.) cu ocazia 
sărbătorilor de Crăciun, Anului Nou, sărbătorile de paşte, 
de 1 Iunie,  şi cu ocazia altor evenimente organizate în 
municipiu, în funcţie de suprafaţă 
 b) taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice 
pentru vanzarea de produse cu ocazia organizarii Zilelor 
Municipiului Focsani si Festivalului Viei si Vinului Bachus                                                                                                                                       
c) taxa utilizare domeniu public pentru organizarea de 
spectacole in aer liber pentru suprafata ocupata de scena                                                                                                                                                   
*sunt exceptate de la plata taxelor prevazute la litera a) si 
b) institutiile publice, cu exceptia spatiilor folosite pentru 
activităţi economice 

9 lei/mp/zi 
 
 
 

5 lei/mp/zi 
 
 

1 leu/mp/zi 

9 lei/mp/zi 
 
 
 

5 lei/mp/zi 
 
 

1 leu/mp/zi 

5. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
pentru amplasarea de jocuri de agreement şi circuri, în 
funcţie de suprafaţă: 

4 lei/mp/zi 4 lei/mp/zi 

6.Taxe speciale de acces, funcţie de grupa de clasificarea autovehiculului de transport, conform H.C.L. nr. 149/2017, după cum urmează: 
  

I. Autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 
3,5 tone şi 5 tone 

x x 

   a)Taxă  specială de acces  pentru o zi 10 lei 11 lei 

   b)Taxă  specială de acces pentru o luna 33 lei 35 lei 

   c)Taxă  specială de acces pentru un an 223 lei 234 lei 

II. Autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 
5 tone şi 7,5 tone 

x x 

 a)Taxă specială de acces pentru o zi 17 lei 18 lei 

b) Taxă specială de acces pentru o luna 50 lei 53 lei 

 c)Taxă specială de acces pentru un an 445 lei 468 lei 

III. Autovehicule  cu masa maximă autorizată cuprinsă 
între 7, 5 tone şi 12 tone 

x  x  

    a)Taxă specială de acces pentru o zi 23 lei 24 lei 

    b)Taxă specială de acces pentru o luna 67 lei 70 lei 

    c)Taxă specială de acces pentru un an 669 lei 703 lei 

IV. Autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de  x   x 
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12 tone 

    a)Taxă specială de acces pentru o zi 33 lei 35 lei 

    b)Taxă specială de acces pentru o luna 101 lei 106 lei 

    c)Taxă specială de acces pentru un an 892 lei 937 lei 

7.Taxe speciale de acces pentru cazurile excepţionale, funcţie de grupa de clasificare a autovehiculului de transport, conform H.C.L. nr. 
149/2017, după cum urmează: 

I. Autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 
3,5 tone şi 5 tone 

x  x  

   a)Taxă specială de acces pentru o zi 23 lei 24 lei 

   b)Taxă specială de acces pentru o luna 45 lei 47 lei 

   c)Taxă specială de acces pentru un an 445 lei 468 lei 

II. Autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă între 
5 tone şi 7,5 tone 

x  x  

   a)   Taxă specială de acces pentru o zi 33 lei 35 lei 

   b)Taxă specială de acces pentru o lună 67 lei 70 lei 

   c)Taxă specială de acces pentru un an 669 lei 703 lei 

III. Autovehicule cu masa maximă autorizată cuprinsă 
între 7, 5 tone şi 12 tone 

x  x  

   a)Taxă specială de accespentru o zi 45 lei 47 lei 

   b)Taxă specială de acces pentru o lună 89 lei 94 lei 

   c)Taxă specială de acces pentru un an 892 lei 937 lei 

IV. Autovehicule cu masa maximă autorizată mai mare de  
12 tone 

x  x  

  a) Taxă specială de acces pentru o zi 67 lei 70 lei 

   b)Taxă specială de acces pentru o lună 134 lei 141 lei 

   c)Taxă specială de acces pentru un an 1114 lei 1171 lei 

V. Taxa pentru utilizarea infrastructurii rutiere de catre 
operatorii de transport alternativ, autorizati ARR in baza 
OUG 49/2019 

- 75 lei/luna/masina 
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8. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
pentru amplasarea  de terase sezoniere,stabilită cf  HCL 
nr.141/2010, în funcţie de suprafaţă:        

x x 

În perioada de sezon (01.05 – 30.09) 1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi 

În perioada de extrasezon (01.10 - 30.04) 0,26 lei/mp/zi 0,29 lei/mp/zi 

9.taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
pentru organizarea de campanii promoţionale, în functie 
de suprafaţă: 

x x 

     a) Expunere fără vânzare 3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 

     b) Expunere cu vânzare 6 lei/mp/zi 6 lei/mp/zi 

10. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
pentru amplasarea a cel mult 3 mese (fara scaune) in 
scopul amenajarii unui loc pentru fumat adiacent spatiilor 
comerciale 

1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi 

11. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
pentru amplasarea de mese, tarabe pe spatiile adiacente 
pietelor din municipiul Focsani pentru producatorii agricoli 

 
1 leu/mp/zi sau 
 23 lei/mp/lunar  

1 leu/mp/zi sau 
 24 lei/mp/lunar  

12. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
pentru amplasarea de mese, tarabe pe spatiile adiacente 
pietelor din municipiul Focsani pentru comerciantii 
autorizati, altii decit producatorii agricoli 

3 lei/mp/zisau 
 67 lei/mp/lunar  

3 lei/mp/zisau 
 70 lei/mp/lunar  

13 .taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
pentru amplasarea de mese, tarabe pe spatiile adiacente 
pietelor din municipiul Focsani vor fi achitate de S.C. 
Administratia Pietelor Focsani S.A. in baza protocolului de 
predare a spatiilor adiacente catre aceasta 

_ _ 

   

B. Taxe stabilite de Direcția arhitectului șef 

1.Taxă certificat de atestare a edificării contrucției 10 lei 20 lei  

2.Taxă ocupare domeniu public (teren ocupat de 
pamantul provenit din sapatura, utilaje etc.) 

10 lei/mp/zi 11 lei/mp/zi 
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3.taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
pentru depozitarea materialelor de construcţie în cazuri 
excepţionale pe trotuare, carosabil, zone verzi 

13 lei/mp/zi 14 lei/mp/zi 

4. taxă pentru utilizarea temporară a locurilor publice 
privind accesul pentru efectuarea de construcţii 

3 lei/mp/zi 3 lei/mp/zi 

5. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în 
regim de urgență 
 – în termen de 5 zile lucrătoare 

279 lei + contravaloarea taxei 
pentru eliberarea certificatului 

 de urbanism 

293 lei + contravaloarea taxei 
pentru eliberarea certificatului 

 de urbanism 

6. Taxă pentru eliberarea autorizatiei de construire în 
regim de urgență-pentru lucrări de împrejmuire, anexe 
gospodărești, extinderi de rețele, lucrari de desfiintare, 
constructii provizorii 
– în termen de 7 zile lucrătoare 

300 lei + contravaloarea taxei 
pentru eliberarea autorizației 

 de construire 

315 lei + contravaloarea taxei 
pentru eliberarea autorizației 

 de construire 

7. Taxă pentru eliberarea autorizației de construire în 
regim de urgență-pentru locuințe, anexe a exploatațiilor 
agricole, spații comerciale până în 100 mp, lucrări de 
amenajare, consolidări, extinderi 
– în termen de 7 zile lucrătoare 

700 lei+ contravaloarea taxei 
pentru eliberarea autorizației 

 de construire 

736 lei+ contravaloarea taxei 
pentru eliberarea autorizației 

 de construire 

8. Taxă pentru eliberarea autorizației de construire în 
regim de urgență-pentru proiecte rezidențiale ( construire 
ansamblu de locuințe) și nerezidențiale ce depășesc 
suprafața de 100 mp 
– în termen de 7 zile lucrătoare 

2000 lei+ contravaloarea taxei 
pentru eliberarea autorizației 

 de construire 

2102 lei+ contravaloarea taxei 
pentru eliberarea autorizației 

 de construire 

9. Taxă pentru eliberarea certificatului de nomenclatură 
stradă în regim de urgență 
 – în termen de 3 zile lucrătoare 

112 lei + contravaloarea taxei 
pentru eliberarea certificatului 

 de nomeclatură 

120 lei + contravaloarea taxei 
pentru eliberarea certificatului 

 de nomeclatură 

10. Taxă pentru eliberarea certificatului de atestare a 
edificării constructiei în regim de urgență 
 – în termen de 3 zile lucrătoare 

112 lei + contravaloarea taxei 
pentru eliberarea certificatului 

 de edificare 

120 lei + contravaloarea taxei 
pentru eliberarea certificatului 

 de edificare 

11. Taxă eliberare copii după documentele deținute  de 
Direcția arhitectului șef din arhiva curenta 

x x 

a) filă format A4 - copie /print color/alb-negru 1 leu/pag 1 leu/pag 

b) filă format A3 - copie /print color/alb-negru 2 lei/pag 2 lei/pag 



 26 

C. Taxe stabilite de Compartimentul transport public local de călători 

1. taxă pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun 
înmatricularii 

x x 

a) persoane fizice 26lei                                27 lei 

b) Persoane juridice, persoane fizice autorizate, 
intreprinderi individulale, intreprinderi familiare 

51 lei 54 lei 

D. Taxe stabilite de Serviciul Impozite și Taxe Locale 

1. Pentru persoane fizice x x 

a)  Taxă eliberare certificat de atestare fiscală în ziua 
solicitării 

33 lei/certificat 35 lei/certificat 

b)  Taxă privind stabilirea/scoaterea mijloacelor de 
transport în ziua solicitării 

55 lei/viza contracte 58 lei/viza contracte 

c) Taxa viză fișă înmatriculare în ziua solicitării 23 lei/document 24 lei/document 

d) Taxă radiere sechestru/ridicarepoprire dacă se solicit 
eliberarea în ziua solicitării 

23 lei/rol fiscal 24 lei/rol fiscal 

2. Pentru persoane juridice x x 

a) Taxă eliberare certificat de atestare fiscală în ziua 
solicitării 

55 lei/certificat 58 lei/certificat 

b)  Taxă privind stabilirea/scoaterea mijloacelor de 
transport în ziua solicitării 

89 lei/viza contracte 94 lei/viza contracte 

c) Taxă viză fișă înmatriculare în ziua solicitării 33 lei/document 35 lei/document 

d) Taxă radiere sechestru/ridicare poprire dacă se solicit 
eliberarea în ziua solicitării 

23 lei/rol fiscal 24 lei/rol fiscal 

3. Taxă furnizare informații rol fiscal către terti personae 
fizice sau juridice 

33 lei/rol fiscal 35 lei/rol fiscal 

4. Taxa pentru operarea/modificarea pe rolul fiscal in 
termen de maxim 3 zile de la depunerea documentelor 

- 
75 lei/persoane fizice 

150 lei/persoane juridice 

E. Taxe stabilite de Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor 

1. Contravaloare Carte Identitate 7 lei 7 lei 
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2. Contravaloare Carte Identitate provizorie 1 leu 1 leu 

F. Taxe stabilite de Biroul agricultură 

1. taxă pentru utilizarea temporară a pășunii în mod organizat  ( taxa de pășunat ) 

a) Bovine adulte 17 lei/an/cap de animal 18  lei/an/cap de animal 

b) Bovine tineret 9 lei/an/cap de animal 10 lei/an/cap de animal 

c) Ovine, caprine 9 lei/an/cap de animal 10 lei/an/cap de animal 

d) Ovine ,caprine tineret 5 lei/an/cap de animal 6 lei/an/cap de animal 

e) Cabaline 15 lei/an/cap de animal 16 lei/an/cap de animal 

2. taxă pentru utilizarea temporară a pășunii în mod dezorganizat  ( taxa de gloabă ) 

a) Bovine 30 lei/an/cap de animal 32 lei/an/cap de animal 

b) Cabaline 23 lei/an/cap de animal 24 lei/an/cap de animal 

c) Ovine 15 lei/an/cap de animal 16 lei/an/cap de animal 

Art. 484 din Legea nr. 227/2015 Taxe speciale  

A. Taxe stabilite de Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor 
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1.taxă pentru furnizare și confirmare date cu caracter 
personal (fac exceptie furnizarea datelor cu caracter 
personal la cererea apartinatorilor persoanelor decedate, 
necesare eliberarii certificatului medical de constatare a 
dedesului) 

- 10 lei 

2. taxă pentru furnizare și confirmare date cu caracter 
personal în regim de urgență, în termen de 2 zile 
lucrătoare 

23 lei 
24 lei  

3. taxă pentru furnizare date cu caracter personal pentru 
persoane juridice(birouri avocati, executori judecatoresti, 
societati comerciale cu exceptia celor subordinate 
Primariei Mun. Focsani) 

- 30 lei 

4. taxă pentru procesarea și analizarea dosarului în 
vederea transcrierii în actele de stare civilă române ale 
certificatelor/extraselor de stare civilă ale cetățenilor 
români procurate din străinătate,  în regim de urgenta, in 
termen de 10 zile lucratoare . 
- fac excepție transcrierea în actele de stare civilă române 
ale certificatelor/extraselor de deces si cazurile sociale 
(certificate de naștere și căsătorie ), cu aprobarea 
directorului S.P.C.L.E.P. Focșani . 

55 lei 58 lei  

5. taxă pentru procesarea și analizarea dosarului în 
vederea soluționării cererii de schimbare a numelui pe 
cale administrativă 

334 lei 351 lei 

6. taxă pentru eliberarea la cerere ,  in regim de 
urgență,în termen de 2 zile lucrătoare, a certificatelor de 
stare civilă și a extraselor multilingve de pe actele de 
stare civilă aflate în păstrarea S.P.C.L.E.P. Focșani ( 
duplicat ) 
- fac excepție eliberarea pentru prima dată a certificatelor 
și extraselor multilingve pe baza actelor trancrise în 
registrele de stare civilă române și eliberarea certificatelor 
și extraselor multilingve de pe actele de stare civilă care 
au fost rectificate . 

55 lei 58 lei  
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7. taxă pentru constatarea desfacerii căsătoriei prin 
acordul soților de către ofițerul de stare civilă din cadrul 
S.P.C.L.E.P. Focșani       (divorț pe cale administrativă ) 

836 lei 879 lei 

8. taxă pentru eliberarea, la cererea persoanelor fizice, a 
unor dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă, 
anexa 9, eliberarea la cererea persoanelor îndreptățite a 
certificatelor care să ateste componența familiei, anexele 
11 și 12,  in regim de urgenta,în termen de 3 zile 
lucrătoare . 

23 lei 24 lei 

B. Taxe stabilite de Direcția de Dezvoltare, Servicii Publice 

1. taxă anuală de întreţinere cimitire 6 lei/mp/an 6 lei/mp/an 

2. taxă prestari servicii funerare pentru gropi sapate  (2,2 
m x 0,9 mx 1,8m) 

410 lei/groapă 431 lei/groapă 

3. taxă prestari servicii funerare pentru gropnite, cavouri si 
mausolea ( fără lucrări de zidarie ) 

257 lei/groapă 270 lei/groapă 

4. taxă eliberare adeverinţe cimitir 10 lei 11 lei 

5. taxă concesiune pentru 7 ani, loc simplu 3 m.p. 390 lei 410 lei 

6. taxă concesiune pentru 25 ani, loc simplu 3 m.p. 1114 lei 1171 lei 

7.taxa de capturare, transport si cazare a cainilor fara 
stapan conform HCL 26/2019 

- 100-200 lei 

8.taxa de revendicare pentru masculi conform HCL 
152/2014 

- 130-180 lei 

9. taxa de revendicare pentru femele conform HCL 
152/2014 

- 150-200 lei 

C. Taxe stabilite de Compartimentul autorizare agenţi economici și Compartimentul transport urban 

1. taxă pentru avizarea programului de functionare 112 lei 118 lei 

2.taxă de eliberare a acordului pentru desfăsurarea unei 
activităti economice de către persoane juridice si 
persoane fizice autorizate( P.F.A., I.I., I.F.), inclusiv viza 
anuală 

112 lei/an 118 lei/an 
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3. taxă eliberare/prelungire autorizaţie de transport pentru 
serviciile de transport public local pentru: 

 x x  

a) personae fizice autorizate, întreprinderi familial şi 
întreprinderi individuale 

167 lei 176 lei 

b) persoane judirice 334 lei 351 lei 

4. taxă pentru modificarea autorizației de transport ca 
urmare a schimbări denumirii și a sediului 
transportatorului 

x  x  

a) persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale şi 
întreprinderi individuale 

50% din tariful inițial 50% din tariful inițial 

b) persoane juridice 50% din tariful inițial 50% din tariful inițial 

5. taxă eliberare/prelungire copie conformă a autorizaţiei 
de transport  pentru fiecare autovehicul utilizat în 
efectuarea serviciului pentru: 

x x 

a) persoane  fizice autorizate, întreprinderi familiale şi 
întreprinderi individuale 

112 lei 118 lei 

b)persoane judirice 223 lei 234 lei 

6.taxă pentru modificarea copiei conforme a autorizației 
de transport ca urmare a schimbării denumirii, a sediului 
transportatorului și a înlocuirii autovehiculului 

 x  x 

a)persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale şi 
întreprinderi individuale 

50% din tariful inițial 50% din tariful inițial 

b) persoane judirice 50% din tariful inițial 50% din tariful inițial 

7. taxă eliberare/prelungire autorizaţie dispecerat taxi 334 lei 351 lei 

8. Taxă eliberare/prelungire autorizaţie taxi pentru fiecare 
autovehicul utilizat în efectuarea serviciului de transport 
personae în regim de taxi:  

x  x  

a) persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale şi 
întreprinderi familiale 

112 lei 118 lei 

b) persoane juridice 223 lei 234 lei 

9. taxă pentru modificarea autorizației taxi ca urmare a 
schimbării denumirii, a sediului transportatorului și a 
înlocuirii autovehiculului taxi 

x  x  
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a) persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale şi 
întreprinderi familiale 

50% din tariful inițial 50% din tariful inițial 

b) persoane juridice 50% din tariful inițial 50% din tariful inițial 

10.taxă eliberare licenţă de traseu pentru fiecare mijloc de 
transport în comun utilizat pentru efectuarea serviciului de 
transport public local de călători 

112 lei 118 lei 

D. Taxe stabilite de Serviciul administrație public locală, valabilă pentru toate compartimentele Primăriei Municipiului Focșani 

1. taxă eliberare copii după autorizaţii, certificate şi alte 
acte existente în arhiva municipiului 

x                                    x 

1.1. taxa fixă la care se adaugă: 33 lei 35 lei 

a) pt. Pg. A4 5 lei/pg 6 lei/pg 

b) pt. Pg. A3 10 lei/pg 11 lei/pg 

E. Taxă stabilită de Biroul presă, relații externe valabilă pentru toate serviciile subordonate Consiliului Local al Municipiului Focșani 

1.taxă copiere documente deţinute de Municipiul Focşani 
care conţin informaţii de interes public 

x   x 

a) filă format A4 - copie /print alb-negru 1 lei/pg 1 lei/pg 

b) filă format A3 - copie /print alb-negru 1 lei/pg 1 lei/pg 

c) filă format A4 - copie /print color  1 lei/pg 1 lei/pg 

d) filă format A3 - copie /print color  1 lei/pg 1 lei/pg 

e) suport  CD/DVD   2 lei/buc 2 lei/buc 

F. Taxe stabilite de Direcția de urbanism și autorizări, Serviciul juridic și Biroul agricultură, cadastru 

1. taxă participare licitaţie închiriere/concesionare şi 
vânzări bunuri imobile 

112 lei 118 lei 

2. taxă documentatie atribuire licitatie 55 lei 58 lei 

3. taxă eliberare adeverinţă expropriere 23 lei 24 lei 
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G. Taxa stabilite de Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă 

1. taxă pentru organizarea şi desfăşurarea jocurilor de 
artificii cf HCL nr.4/2007, pentru fiecare 10 minute sau 
subdiviziune din aceasta 

112 lei 118 lei 

H.Taxă stabilită conform prevederilor art. 26, alin. (1). lit. (c) și alin. (3) din Legea nr. 101/2006 
   

1.taxă specială de salubrizare pentru persoanele fizice 
care nu au încheiat contract de salubrizare, conform 
H.C.L. 20/2016 si H.C.L. 86/2016 

16,37 lei/pers/lună  17,20 lei/pers/luna 

2.taxă specială de salubrizare pentru persoanele juridice 
care nu au încheiat contract de salubrizare, conform 
H.C.L. 20/2016 si H.C.L. 86/2016 

4,28 lei/mp/lună 4,50 lei/mp/luna  

Închiriere bunuri imobile aflate în incinta unităţilor subordonate consiliului local - taxa minimă de pornire a licitaţiei 

1. taxă închiriere terenuri, prin licitaţie, aflate în incinta 
unităţilor subordonate Consiliului Local al municipiului 
Focşani 

x x 

a) Zona centrala 23 lei/mp/luna 24 lei/mp/luna 

b) Cartiere Sud Obor 17 lei/mp/luna 18 lei/mp/luna 

c) Alte cartiere 10 lei/mp/luna 11 lei/mp/luna 

2.taxă închiriere spaţii destinate activităţilor comerciale x  x  

a) Zona centrala 18 lei/mp/luna 19 lei/mp/luna 

b) Cartiere Sud Obor 16 lei/mp/luna 17 lei/mp/luna 

c) Alte cartiere 12 lei/mp/luna 13 lei/mp/luna 

3. taxă închiriere spatii destinate activităţilor de producţie, 
prestări servicii, cazare, agenţii de turism,redacţii ale 
ziarelor şi revistelor, oficii de presă 

    

a) Zona centrala 8 lei/mp/luna 8 lei/mp/luna 

b) Cartiere Sud Obor 7 lei/mp/luna 7 lei/mp/luna 

c) Alte cartiere 6 lei/mp/luna 6 lei/mp/luna 

4. taxă închiriere spaţii destinate birourilor administrative, 
asistenţă tehnică, economic şi juridică, proiectare, 
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arhitectură, design 

a) Zona centrala 4 lei/mp/luna 5 lei/mp/luna 

b) Cartiere Sud Obor 3 lei/mp/luna 3 lei/mp/luna 

c) Alte cartiere 2 lei/mp/luna 2 lei/mp/luna 

5. taxă închiriere spatii destinate activităţii de învăţământ, 
cultură, sport, sănătate, asistenţă socială, comerţ cu cărţi 
şi rechizite şcolare 

    

a) Zona centrala 3 lei/mp/luna 3 lei/mp/luna 

b) Cartiere Sud Obor 2 lei/mp/luna 2 lei/mp/luna 

c) Alte cartiere 1 leu/mp/luna 1 leu/mp/luna 

6. taxă închiriere spaţii destinate organizaţiilor de masă 
politice 

    

a) Zona centrala 3 lei/mp/luna 3 lei/mp/luna 

b) Cartiere Sud Obor 2 lei/mp/luna 2 lei/mp/luna 

c) Alte cartiere 1 leu/mp/luna 1 leu/mp/luna 

7. taxă închiriere spaţii destinate pentru garaje 6 lei/mp/luna 6 lei/mp/luna 

8. taxă închiriere spaţii destinate depozitării materialelor 
în beciuri 

12 lei/mp/luna 13 lei/mp/luna 

9.taxă închiriere spaţii destinate pregătirii şi organizării 
apărării civile, pompieri, unităţi militare 

1 leu/mp/luna 1 leu/mp/luna 

Închiriere spatii apartinand domeniului public/privat al Municipiului Focsani - taxa minimă de pornire a licitaţiei 

a) Zona centrala 18 lei/mp/luna 19 lei/mp/luna 

b) Cartiere Sud Obor 16 lei/mp/luna 17 lei/mp/luna 

c) Alte cartiere 13 lei/mp/luna 14 lei/mp/luna 

Închirieri terenuri aparținând domeniului public/privat 
al Municipiului Focșani  

  

Taxa inchiriere teren, prin licitatie, in vederea amplasarii 
sistemelor publicitare 

- 3 lei/mp/zi 

Taxa caravana publicitara fara sonorizare - 115/zi/vehicul 

Taxa caravana publicitara cu sonorizare - 200lei/zi/vehicul 

Taxa postere/afise publicitare de mici 
dimensiuni(max.1mp) pentru circ, concerte, festivaluri, etc 

- 
10 lei/poster, afis intre 01-15 zile 
15 lei/poster, afis intre 16-30 zile 

Taxa distribuire material promotional volant - 50 lei/pers/zi 
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Taxa privind lipsa de folosință a terenului, aparținând 
domeniului public/privat 

- 10 leimp/luna 

Art.  486 alin.(5) Pentru eliberarea de copii 
heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale. 

            35–pentru fiecare plan              37–pentru fiecare plan  

CAPITOLUL  VIII – SANCŢIUNI 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Legea 227/2015 

NIVELURILE  APLICABILE 
IN ANUL FISCAL 2022 

HCL 412/2021 

NIVELURILE  PROPUSE 
PENTRU ANUL FISCAL 

 2023 

Art. 493 alin. (2) 
(3)  

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se 
sancţionează cu amendă de la 80 de lei 
la 315 de lei, iar cele de la lit.b) cu 
amendă de la 315 de lei la 785 de lei. 

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 90 
de lei la 356 de lei, iar cele de la lit.b) cu amendă de la 356 de lei la 887 de 
lei. 

Art. 493 alin.(4) si 
(4^1) 

  -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 366 de lei 
la 1.782 de lei. 

 
 -Necomunicarea informaţiilor şi a 
documentelor de natura celor prevăzute 
la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 
15 zile lucrătoare de la data primirii 
solicitării constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 557 la 
2.785 lei. 

 -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 
385 de lei la 1873 de lei. 
 
 -Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la 
art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii 
solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 585 la 
2927 lei. 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

 NIVELURILE  APLICABILE NIVELURILE  PROPUSE 
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IN ANUL FISCAL 2022 
 HCL 412/2021 

PENTRU ANUL FISCAL 
 2023 

Art. 493 alin.(5) 
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, 
respectiv: 

  

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se 
sancţionează cu amendă de la 316 lei la 
1260 lei, iar cele de la lit.b) cu amendă 
de la 1260 lei la 3142 lei. 

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 
332 lei la 1324 lei, iar cele de la lit.b) cu amendă de la 1324 lei la 3302 lei. 

  

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 1467 lei 
la 7122  lei. 
 
-Necomunicarea informaţiilor şi a 
documentelor de natura celor prevăzute 
la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 
15 zile lucrătoare de la data primirii 
solicitării constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 557 lei la 
2785 lei. 

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 
1542 lei la 7485  lei. 
 
-Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la 
art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii 
solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 585 lei 
la 2927 lei. 

II.  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru 

NIVELURILE TAXELOR JUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2 

) Extras din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxelejudiciare de timbru: „Art. 50. – (1) Nivelul taxelorjudiciare de timbre prevăzute de prezenta ordonanță de 
urgență se actualizează anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea MinisteruluiFinanțelorPublice și a MinisteruluiJustiției.;” 
2) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumeleprovenite din:  
……………………………………………………………………………… 
   b) taxele judiciare de timbre și altetaxe de timbre prevăzute de lege; 
……………………………………………………………………………… 
   (11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. b) … se ajusteazăpentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul FinanțelorPubliceși 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.” 
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NIVELURILE TAXELOR  

PENTRU ANUL FISCAL 2023 
-lei- 

Art. 3. – (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele judecătorești, se taxează astfel: 

a) până la valoarea de 500 lei; 8% dar nu mai putin de 20 lei 

b) între 501 lei și 5000 lei  40 lei + 7% pentru ce depaseste 500 lei 

c) între 5001 lei și 25000 lei   355 lei + 5% pentru ce depaseste 5000 lei 

d) între 25001 lei și 50000 lei  1355 lei + 3% pentru ce depaseste 25000 lei 

e) între 50001 lei și 250000 lei  2105 lei + 2% pentru ce depaseste 50000 lei 

f) peste 250000 lei. 6105 lei + 1% pentru ce depaseste 250000 lei 

Art. 4. - (1) In cazul actiunilor posesorii taxa judiciara: 
20% din valoarea bunului a carui 

posesie se solicita 

              (2) Pentru actiunile care au ca obiect:   

                       - Un dezmembramant al dreptului de proprietate 
20% din valoarea bunului asupra caruia se poarta 

dezmembramantul 

                       -Servituti 
20% din valoarea imobilului asupra caruia se solicita 

constituire servitutii 

Art. 5. – (1) Cererile în material partajului judiciar se taxează astfel: 

a) Stabilirea bunurilor supuse impartelii 3% din valoarea acestora 

b) stabilirea calității de coproprietar și stabilirea cotei-părți ce se 
cuvine fiecărui coproprietar pentru fiecare coproprietar; 50 lei pentru fiecare coproprietar 

c) Creante pe care coproprietarii le au unii fata de altii, nascute in 
starea de proprietate comuna 3% din valoarea creantelor a caror recunoastere se solicita 

d) Cerere de raport 
3% la suta din valoarea partii de rezerva supusa reintregirii 

prin reductiune 

e) Cererea de reductiune a liberalitatilor excesive 
3% din valoarea partii de rezerva supusa reintregirii prin 

reductiunea liberalitatilor 

f) Cererea de partaj propriu zis 3% din valoarea masei partajabile 

     -(2) Daca cererile in materia partajului judiciar prevazute la (1) se 
formuleaza in cadrul aceleasi actiuni, se taxeaza o singura taxa 5% din valoarea masei partajabile 

Art. 6. – (1) Cererile de valoare redusă, soluționate potrivit procedurii 
speciale. 

50 lei daca valoarea cererii nu depaseste 2000 lei 
200 lei daca valoarea cererii depaseste 2000 lei 

(2) Cererile privind ordonanța de plată 200 lei 

1 2 
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(3) Cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept 100 lei 

(4) Cererile formulate pe cale de ordonanță președințială 
  - când sunt neevaluabile în bani 
 
  - când sunt evaluabile în bani 

  
 
20 lei 
 
- 50 lei daca valoarea cererii nu depaseste 2000 lei 
 - 200 lei daca valoarea cererii depaseste 2000 lei 

Art. 7. – Acțiunile privind stabilirea și acordarea de despăgubiri 
pentru daunele morale aduse onoarei, demnității sau reputației unei 

persoanefizice. 
100 lei 

Art. 8. – (1) Acțiuni și cereri introduse la instanțelejudecătorești:  
a) cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept 
patrimonial 
b) cereri in anularea sau constatarea nulitatii unui act juridic 
nepatrimonial 
c) cereri care privesc dreptul de folosinta a bunului inchiriat sau 
arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani 
d) actiunile in granituire: in ipoteza in care prin aceeasi cerere se 
revendica si o portiune de teren, la taxa judiciara de timbre stabilita 
pentru actiunea in grantuire se adauga si taxa corespunzatoare 
valorii suprafetei revendicate 

100 lei 

(2) Cererea privind repunerea părților în situația anterioară, când nu 
este accesorie acțiunii în constatarea nulității, anularea, rezoluțiunea 

sau rezilierea unui act juridic patrimonial  

 - 50 lei, daca valoarea cererii nu depaseste 5000 lei 
 - 300 lei pentru cererile a caror valoare depaseste 5000 lei 

Art. 9. – Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel:  

a) cereri de recuzare în materiecivilă – pentru fiecare participant la 
proces – pentru care se solicită recuzarea 

100 lei 

b) cereri de strămutare în materie civilă 100 lei 

c) cereri de repunere în termen 20 lei 

d) cereri de perimare 20 lei 

e) cereri de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost 
stabilite amenzile judiciare și despăgubirile potrivit art. 190 din 
Codul de procedură civilă 

20 lei 
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f) cereri de reexaminare împotriva încheierii de anulare a cererii de 
chemare în judecată, formulate potrivit art. 200 alin. (4) din Codul de 
procedură civilă 

20 lei 

g) cereri pentru repunerea pe rol, cand suspendarea judecarii se 
datoreaza partilor 

 - 50% din taxa judiciara de timbru pentru cererea sau 
actiunea a carei judecare a fost suspendata 

h) cereri pentru refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute 50 lei 

i) cereri pentru eliberarea de copii simple de pe înscrisurile aflate la 
dosar, atunci când sunt efectuate de către instanță 

0,20 lei/pagina 

j) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, 
pentru fiecare exemplar de copie -  

1 leu/pagina 

k) cereri pentru eliberarea oricăror altor certificate prin care se atestă 
fapte sau situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată ori 
cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora 

1 leu/pagina 

l) cereri pentru eliberarea de către instanțele judecătorești de copii 
de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive 

5  lei pentru fiecare exemplar de copie. 

m) acțiuni și cereri având ca obiect despăgubiri civile pentru 
prejudicii materiale și morale 

100 lei 

Art. 10. – (1) În materi executării silite, următoarele cereri se taxează astfel:  

a) cereri pentru învestirea cu formulă executorie a titlurilor, altele 
decât hotărârile judecătorești, pentru fiecare titlu executoriu 

20 lei 

b) cereri de suspendare a executării silite, inclusive a executării 
provizorii 

50 lei 

(2) -  În cazul contestației la executarea silită, taxa se calculează la 
valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea 
debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea 

bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestații nu poate depăși 
suma de 1000 lei, indiferent de valoarea contestată. 

% la valoare dar nu mai mult de 1000 lei 

 -  În cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, 
contestația la executare 

100 lei 

(4) Cererile de întoarcere a executării silite 
 - 50 lei daca valoarea nu depaseste 5000 lei 
 - 300 lei pentru cererile a caror valoare depaseste 5000 lei 

Art. 11. – (1) Alte categorii de cereri se taxează după cum urmează:  

a) cereri prin care părțile solicită instanței pronunțarea unei hotărâri 
care să consfințească înțelegerea părților, inclusiv când este 

20 lei 
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rezultată din acordul de mediere 

        - in cazurile in care intelegerea sau acordul de mediere priveste 
transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra 
unuia ori a mai multor bunuri imobile 

20 lei+ 50% din valoarea taxei care s-ar datora pentru actiune 
in revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre 

bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. 

        - in cazul in care intelegerea sau acordul de mediere are ca 
obiect partajul 

la taxa fixa se adauga 50% din valoarea taxei calculate 
potrivit art. 5 

b) cereri în legătură cu măsurile asigurătorii 100 lei 

Când cererile au ca obiect instituirea de măsuri asigurătorii asupra 
navelor și aeronavelor 

1000 lei 

c) contestația privind tergiversarea procesului și plângerea împotriva 
încheierii de soluționare a contestației 

20 lei 

Art. 12. – Cererile pentru dobândirea personalității juridice, pentru autorizarea funcționării și pentru înregistrarea unor persoane 
juridice se taxează după cum urmează:  

     a) cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru 
modificarea statutului acestora 

300 lei 

     b) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către 
organizațiile prevăzute în Legea dialogului social nr. 62/2011, 
republicată, cu modificările ulterioare, precum și pentru modificarea 
actelor constitutive ale acestora 

200 lei 

     c) cereri pentru dobândirea personalității juridice de către 
asociațiile fără scop lucrativ, fundații, uniuni și federații de personae 
juridice fără scop lucrativ, precum și pentru modificarea actelor 
constitutive ale acestora 

100 lei 

Art. 13. – Acțiunile formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală se taxează după cum urmează: 

a) pentru recunoașterea dreptului de autor și a drepturilor conexe, 
pentru constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, 
inclusive plata drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pentru 
opere de artă, precum și pentru luarea oricăror măsuri în scopul 
prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea 
reparării acestora ori pentru restabilirea dreptului atins 

100 lei 

b) pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a 
drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de 
cesiune și licență, inclusive drepturile patrimoniale ale inventatorului 

100 lei 

c) cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de 
marcă, desene și modele industriale 

300 lei 

Art. 14. – (1) Acțiunile, cererile, obiecțiunile, contestațiile introduse la 
instanțele judecătorești în temeiulLegii nr. 85/2006 privind procedura 

200 lei 
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insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, al Ordonanței 
Guvernului nr. 10/2004 privind falimentul instituțiilor de credit, 
aprobată cu modificări și completări prinLegea nr. 278/2004, cu 
modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 503/2004 privind 
redresarea financiară, falimentul, dizolvarea și lichidarea voluntară în 
activitatea de asigurări, cu modificările și completările ulterioare 

(2) Cererile de competența instanțelor judecătorești având ca obiect 
înregistrări în registrul comerțului 

100 lei 

Art. 15. – Taxele judiciare de timbru pentru unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele: 

a) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. a) 
din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil 

200 lei 

b) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. b) și 
c) din Codul civil  

100 lei 

c) pentru cererea de divorț întemeiată pe prevederile art. 373 lit. d) 
din Codul civil 

50 lei 

d) cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea 
prestației compensatorii 

50 lei 

e) pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț și care 
au ca obiect stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității 
părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere 
și educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât 
părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei 

20 lei fiecare cerere 

f) orice altă cerere neevaluabilă în bani 20 lei,  dacă nu sunt scutite, potrivit legii, de taxă de timbru. 

Art. 16. – În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămați în drepturile lor printr-un act administrativ sau 
prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează 
după cum urmează: 

a) cererile pentru anularea actului sau, după caz, recunoașterea 
dreptului pretins, precum și pentru eliberarea unui certificat, a unei 
adeverințe sau a oricărui altui înscris 

50 lei 

b) cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicit și repararea 
pagubelor suferite printr-un act administrativ 

10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 300 lei. 
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Art. 17. – Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, 
se taxează după cum urmează: 

a) contestația împotriva deciziei Colegiului director al Camerei 
Notarilor Publici sau, după caz, a Biroului executiv al Consiliului 
Uniunii Notarilor Publici prin care au fost soluționate conflictele de 
competență dintre notarii publici 

100 lei 

b) plângerile împotriva încheierii de respingere a cererii de 
îndeplinire a unui act notarial  

20 lei 

Art. 18. – Se taxează cu …… lei următoarele cereri formulate potrivit 
Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, republicată, cu 
modificările ulterioare:  
 a) cereri pentru solutionarea conflictelor de competenta intre 
birourile executorilor judecatoresti 
 b) plangeri mpotriva refuzului executorului judecatoresc de a-si 
indeplini atributiile prevazute de lege 
 c) cereri pentru supralegalizarea semnaturii si a stampilei 
executorului judecatoresc 

20 lei 

Art. 19. – În materie contravențională, plângerea 
împotrivaprocesului-verbal de constatare și sancționare a 
contravenției, precum și calea de atac împotriva hotărârii pronunțate 

20 lei 

Art. 20. – Acțiunile și cererile în materie de carte funciară, când nu 
pun în discuție fondul dreptului 

50 lei 

Art. 21. – Cererea privind înregistrarea asociațiilor de proprietari, de 
locatari sau mixte și apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat 

20 lei 

Art. 22 Cererile adresate Ministerului Justitiei se taxeaza dupa cum urmeaza: 

a) cereri pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe 
înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate - …… lei pentru fiecare 
înscris ori copie; 

10 lei pentru fiecare inscris sau copie 

b) cereri pentru autorizarea traducătorilor și interpreților 300 lei 

lnk:LEG%20PRL%2036%201995%200
lnk:LEG%20PRL%2036%201995%200
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c) cereri în vederea atestării titlului oficial de calificare român de 
consilier juridic și a experienței dobândite în România, în vederea 
admiterii și practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii 
Europene sau ale Spațiului Economic European; pentru atestarea 
calificării de traducător și interpret autorizat, în vederea exercitării 
acesteia în statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului 
Economic European ori în Confederația Elvețiană; pentru atestarea 
calificării de expert tehnic judiciar în vederea exercitării acesteia în 
statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic 
European ori în Confederația Elvețiană 

100 lei 

d) cereri adresate Ministerului Justiției în vederea recunoașterii 
calificării profesionale de traducător și interpret autorizat sau expert 
tehnic judiciar, în condițiile Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea 
diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate 
din România, cu modificările și completările ulterioare - …… lei.  

100 lei 

Art. 23. – (1) Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor 
judecătorești 

 - 50% din taxa datorată pentru cererea sau acțiunea 
neevaluabilă în bani, soluționată de prima instanță, dar nu 
mai puțin de 20 lei; 
 - 50% taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor și 
acțiunilor evaluabile în bani, dar nu mai puțin de 20 lei. 

Art. 24. – (1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești dacă se 
invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. 
(1) pct. 1-7 din Codul de procedură civilă. 

100 lei 

(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a 
normelor de drept material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, 
recursul 

50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin 
de 100 lei 

Pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs  100 lei 

Art. 25. – (1) Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, a 
recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătorești:  
 a) incheierea prin care s-a dispus vanzarea bunurilor in actiunea de 
partaj 
 b) incheierea de suspendare a judecarii cauzei 
 c) hotararile de anulare a cererii ca netimbrata, nesemnata sau 
pentru lipsa calitatii de reprezentant 

20 lei 
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(2) Cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului 
împotriva următoarelor hotărâri judecătorești: 
 a) hotararile prin care s-a respins cererea ca prematura, 
inadmisibila, prescrisa sau autoritate de lucru judecat; 
 b) hotararea prin care s-a luat act de renuntarea la dreptul pretins; 
 c) hotararea prin care s-a luat act de renuntarea la judecata 
 d) hotararea prin care se incuviinteaza invoiala partilor. 

50 lei 

(3) Cererea pentru exercitarea căii de atac care vizează numai 
considerentele hotărârii se timbrează, în toate situațiile 

100 lei 

Art. 26. – (1) Pentru formularea contestației în anulare 100 lei 

                (2) Cererea de revizuire 100 lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat 

(3) Acțiunea în anulare a hotărârii arbitrale 100 lei pentru fiecare motiv de revizuire invocat 

Art. 27. – Orice alte acțiuni sau cereri neevaluabile în bani, cu 
excepția celor scutite de plata taxei judiciare de timbre potrivit legii 

20 lei 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 

Corneliu-Dumitru Gheoca 

 

                                                                                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                                                  Secretarul general al municipiului Focşani, 

                                                                                                 Marta-Carmen Ghiuță 
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CALCULUL IMPOZITULUI/ TAXEI PE CLĂDIRI 

 

 

 

I. Considerații generale 

Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România 

datorează anual impozit pentru aceasta, către bugetul local al unității 

administrativ teritoriale în care este amplasată clădirea. În înțelesul prezentului 

punct, clădire este orice construcție situată deasupra solului și/sau sub nivelul 

acestuia, indiferent de denumirea sau folosința sa și are una sau mai multe 

încăperi ce pot deservi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, 

materiale, instalații, echipamente și altele asemenea iar elementele structurale de 

bază ale acesteia sunt pereții și acoperișul, indiferent de materialele din care 

sunt construite, inclusiv construcţiile reprezentând turnurile de susţinere a 

turbinelor eoliene şi fundaţiile acestora; 

Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare stabilește modalitatea de calcul pentru impozitul/taxa pe clădiri în 

funcție de scopul în care este utilizată acea clădire astfel: 

-Clădire rezidențială-construcție alcătuită din una sau mai multe camere 

folosite pentru locuit, cu dependințe, dotările și utilitățile necesare, care 

satisface cerințele de locuit ale unei persoane sau familii, 

-Clădire nerezidențială- orice clădire care nu este rezidențială. 

-Clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât 

şi nerezidenţial 

Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea 

acestor imobile la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, conform art. 461 

alin 14) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările 

ulterioare. 

Declararea clădirilor în vederea impunerii și înscrierii acestora în 

evidențele autorității administrației publice locale reprezintă o obligație legală a 

contribuabililor care dețin în proprietate aceste imobile, chiar daca ele au fost 

executate fără autorizație de construire, conform art 461 alin.4) din Legea 

227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare. 

Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul 

persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau 

taxei pe clădiri. 

II. Calculul impozitului pe clădiri 

Art.1 Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,10% asupra 

valorii clădirii pentru persoane fizice  si a unei cote de 0,20% asupra valorii 

clădirii pentru persoane juridice. 
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Art.2 Impozitul  si taxa pe clădirile rezidentiale ale persoanelor juridice 

se calculează  prin aplicarea  unei cotei de impozitare de 0,20 %, asupra valorii 

impozabile a clădirii la care se aplica o cota aditionala de 50% in conformitate 

cu prevederile art. 489 alin. 1 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificarile și completările ulterioare 

 Art.3 Cota  se aplică asupra valorii impozabile a clădirii, care se 

determină prin înmultirea suprafeței construite a clădirii exprimată în metri 

pătrați  cu valoarea impozabilă (poz. art.457 alin.2) din anexa nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre, şi ajustată prin aplicarea  unui coeficient 

de corecţie pe zone, care pentru Municipiul Focşani, localitate de rangul II, este 

de 2,40 zona A, 2,30  zona B, 2,20 zona C şi  2,10 zona D. 

 Art.4 În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, 

pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii, se identifică valoarea impozabilă 

cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 

 Art.5 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. 

 Art.6 Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv 

măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii 

se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de 

transformare de 1,4. 

 Art.7 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. 

 Art.8 Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul 

terminării acesteia, după cum  urmează: 

a) cu 50%,pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani de la data de 1 

ianuarie a anului fiscal de referință; 

b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime  cuprinsa intre 50 de ani si 100 de 

ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 

c) 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. 

  Art.9 În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare 

majoră, din punct de   vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că 

acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată  recepţia la terminarea 

lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde 

obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru 

asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin 

acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, 

precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga 

durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile 

construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei 
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energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul 

terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de 

renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea 

acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

Art.10 Pentru clădirile nerezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,65% asupra 

valorii clădirii pentru persoane fizice si a unei cote de 1,30% asupra valorii 

clădirii pentru persoane juridice. 

 Art.11 Valoarea impozabilă în cazul clădirilor nerezidențiale aflate în 

proprietatea persoanelor fizice poate fi următoarea: 

    a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 

autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal 

până la primul termen de plată  din anul de referință; 

    b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite 

în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 

    c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de 

proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de 

referinţă. 

 Art.12 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 

fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

 Art.13 Din punct de vedere fiscal, se consideră ca fiind activităţi din 

domeniul agricol numai cele care corespund activităţilor corespunzătoare 

grupelor 011 - 016 din Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică 

nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia 

naţională - CAEN. 

 În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată  impozitul se 

calculează prin aplicarea unei  cote de 2% asupra valorii impozabile determinate  

pentru clădirile rezidențiale conform art. 457. 

  Art.14 În cazul în care proprietarul clădirii nu depune raportul de 

evaluare la organul fiscal competent până la primul termen de plată a 

impozitului,respectiv data de 31.03.2023, impozitul se calculează prin aplicarea 

cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 

457, cu condiţia ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal 

competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea se 

comunică proprietarului clădirii prin publicarea acesteia în spaţiul privat virtual 

sau prin poştă, în cazul contribuabililor care nu sunt înrolaţi în spaţiul privat 

virtual. Termenul până la care trebuie transmisă notificarea este 31 octombrie a 

anului curent pentru impozitul datorat începând cu anul următor. În cazul în care 

notificarea nu este comunicată până la această dată, impozitul urmează a se 

calcula prin aplicarea cotei stabilite potrivit alin. (1) asupra valorii impozabile 

determinate conform prevederilor art. 457." 
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 Art.15 Impozitul  și taxa pe clădirile nerezidentiale ale persoanelor 

juridice se calculează  prin aplicarea unei cotei de impozitare de 1,3  % , asupra 

valorii impozabile a clădirii. 

 Art.16 Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă 

a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 

decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi 

poate fi: 

    a)  ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 

    b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 

autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare 

la data evaluării depus la organul fiscal până la primul termen de plata din anul 

de referință.; 

    c)  valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite 

în cursul anului fiscal anterior anului de referință; 

    d)  valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de 

proprietate.  

 Art.17 În situaţia în care nu este precizată valoarea în documentele care 

atestă proprietatea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a 

organului fiscal; 

    e)  în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing 

financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 

autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare 

la data evaluării; 

     f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă 

în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, 

locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz 

 Art.18 Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe 

baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat, în 

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data 

evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul 

de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de 

plată din anul de referinţă acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a 

anului fiscal următor. 

 Art.19 În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea 

impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei 

pe clădiri este de 5% cu condiţia ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de 

către organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de 

evaluare. Notificarea se comunică proprietarului clădirii prin publicarea acesteia 

în spaţiul privat virtual sau prin poştă, în cazul contribuabililor care nu sunt 

înrolaţi în spaţiul privat virtual. Termenul până la care trebuie comunicată 

notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat începând 

cu anul următor. În cazul în care notificarea nu este comunicată până la această 

dată, impozitul urmează a se calcula prin aplicarea cotei stabilite potrivit  art. 
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460 alin. (1) sau (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și 

completările ulterioare. 

Art.20  În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează 

impozit/taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită de 0,2% plus 

cota aditionala de 50% sau de 1,3%, dupa caz, va fi datorata  de proprietarul 

clădirii. 

 Art.21 Pentru persoanele juridice la care prin reevaluare valoarea de 

impozitare a unei clădiri se reduce cu mai mult de 20% față de valoarea 

impozabilă înregistrată în evidența fiscală în ultimii 5 ani anterior anului de 

referinta se stabilește cota de impozitare de 1,3%,  la care se aplică o cotă 

adițională de 50% ( doar pentru acea clădire). 

 Art.22 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute 

de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de  0,4%  asupra 

valorii impozabile a clădirii 

 Art.23 Impozitul  și taxa pe clădirile  mixte  proprietatea persoanelor 

fizice , se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa 

folosită în scop rezidenţial  cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în 

scop nerezidenţial. 

     În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor 

fizice, impozitul se calculează prin însumarea: 

    a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial  

    b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, 

indicată prin declaraţie pe propria răspundere, prin aplicarea cotei menţionate la 

art. 458 asupra valorii impozabile determinate potrivit art. 457, fără a fi necesară 

stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 alin. (1). 

 Art.24 În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu 

fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se 

calculează conform art. 457. 

 Art.25  În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul nu 

declară la organul fiscal suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, impozitul pe 

clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile 

determinate conform art. 457. 

 Art.26  Valoarea impozabilă  a unei clădiri cu utilizare mixtă se 

determină  de către evaluatori în conformitate cu prevederile normelor de 

evaluare pe baza datelor privind suprafețele care pot proveni din documentatia 

cadastrală , din declarația  pe propria răspundere a contribuabililui sau orice alta 

sursă de informare. 

 Art. 27 La stabilirea modului de impozitare pentru  clădirile cu utilizare 

mixtă se vor avea în vedere prevederile punctelor 44, 45 și 46 din Hotărârea 

Guvernului nr. 1 din anul 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicarea a Legii nr. 227/2015. 
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 Art. 28 Nedepunerea declarațiilor și a rapoartelor de evaluare întocmite 

de  un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor 

aflate în vigoare la data evaluarii până la primul termen de plata va conduce la 

impozitarea cladirilor funcție de situația la data de 01 ianuarie a anului fiscal de 

referință, valoarea nou va fi luată în considerare de la data de 01 ianuare a 

anului fiscal urmator.  

Art.29 În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare 

majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că 

acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea 

lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde 

obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru 

asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin 

acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, 

precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga 

durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile 

construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei 

energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul 

terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de 

renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea 

acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

Art.30 Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe 

baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat, în 

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data 

evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul 

de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de 

plată din anul de referinţă acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a 

anului fiscal următor. 

Art.31 Raportul de evaluare, întocmit de evaluatorul autorizat, în 

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data 

evaluării, trebuie să fie insoțit de recipisa privind îndeplinirea obligației de 

completare în baza de date BIF(baza de informații fiscale) generată  pană la 

primul termen de plată, respectiv 31.03.2023 și depusă la organul fiscal local 

până la aceeași dată. 

 Art.32 Impozitul pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice 

și juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter 

sezonier, pe durata de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic,  se reduce 

cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită 

această condiție . 
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Art.33 Prevederile prezentei anexe constituie parte integrantă din 

Hotărârea privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor 

și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în 

anul fiscal 2023. 

 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 

Corneliu Dumitru Gheoca 

 

 

                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                    Secretarul general al municipiului Focşani, 

                       Marta Carmen Ghiuță 
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CALCULUL IMPOZITULUI/ TAXEI PE TEREN 

 

Art.1 Orice persoană care are în proprietate un teren situat în România 

datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazul în care codul fiscal și 

hotărârea de stabilire a impozitelor locale nu prevede altfel. 

Art.2 Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este 

constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă. Pe 

perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează 

impozitul pe teren. 

Art.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 

Art.4 Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa 

terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de 

folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. 

Art.5 În cazul condominiilor, stabilirea suprafeței de teren ocupate de clădiri 

(apartamente), aferent fiecărui apartament, se calculează pe baza datelor din 

Acordul de asociere/statutul deținut de fiecare Asociație de proprietari, raportat 

la suprafața terenului și suprafața utilă a apartamentelor. 

Art.6 Impozitul/taxa pe terenurile cu construcții şi terenul înregistrat în 

registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 

construcţii,  amplasate în intravilan, se  stabileşte luând în calcul suprafața 

terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de 

folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. 

Art.7 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul 

agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren 

se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, din care 

se scad suprafeţele de teren acoperite de clădiri, cu suma corespunzătoare 

prevăzută în anexa nr.1. 

Art.8  Impozitul/Taxa  pe teren în cazul unui teren amplasat în intravilan, 

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

cu construcţii, se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei , exprimată în hectare, cu 

suma corespunzătoare prevăzută in anexa nr. 1 ( la poz. art. 465 alin. 4 ) care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre, funcție de categoria de folosință, 

(după cum este înregistrata în registrul agricol/cartea funciară) la  care se aplică 

coeficientul de corecție corespunzător prevăzut, respectiv coeficientul 4 aferent 

localitătii de rang II 
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Art.9 Cu excepție de la prevederile art.465 alin (3)-(5) din Legea 227/2015 

privind Codul fiscal,  în cazul contribuabililor persoane juridice pentru terenul 

amplasat în intravilan, înregistrat la registrul agricol la altă categorie de 

folosință decât cea de terenuri cu  construcții    impozitul/taxa pe teren se 

calculează conform  categoriei de folosință,  numai dacă îndeplinesc cumulativ 

următoarele condiții: 

  a)  au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;  

  b)  au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal   respectiv, venituri 

şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a. 

 Art.10 Veniturile din arenda nu fac parte din categoria venituri din activităţi 

Agricole conform art. 103 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Art.11 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se 

stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, din care se scad suprafeţele de 

teren acoperite de clădiri, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare 

categoriei de folosinţă prevăzută în prevăzută       in  anexa nr. 1 (la poz.art.465 

alin.7) care  face  parte   integrantă  din  prezenta  hotărâre,  înmulţită  cu  

coeficientul  de  corecţie corespunzător   rangului II al Municipiului Focşani, 

respectiv: 2,40 zona A,  2,30  zona B.şi cu coeficientul de corecţie 

corespunzător zonei şi rangului localităţii:". 

 Art.12 Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana 

care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

 Art.13 În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia 

are obliația să depună o noua declarație de impunere la organul fiscal local în a 

cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la 

data dobândirii, și datorează impozit pe teren începând cu data de 01 Ianuarie a 

anului următor. 

 Art.14 În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis 

în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deține dreptul de 

proprietate la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se 

înstrăinează. 

 Art.15 Dacă încadrarea terenului în funcție de ranul localității și zonă se 

modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care 

conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform 

noii situații începând cu data de 01 ianuarie a anului următor. 

 Art.16 În cazul terenurilor la care se constată diferențe între suprafețele 

înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile 

executate în condițiile Legii nr.71/1996, republicată cu modificările și 

completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere 

suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru. 

Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în 

registrul aricol precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform 

noii situații începand cu 01 ianuarie a anului umrător celui în care se înreistrează 
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lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară ca anexă la 

declarația fiscală. 

 Art.17 În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing 

financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli 

a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începand cu data de 01 ianuarie 

a anului următor celui în care a fost încheiat contractul. 

b)în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin 

ajunerea la scadență, impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu 

data de 01 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat 

locatorului prin încheierea procesului verbal de predare primire a bunului sau 

a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului 

ca urmare a rezilierii contractului de leasing. 

c) atât locatorul cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la 

organul fiscal local în a cărui raza de competență se află terenul, în termen 

de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii 

procesului verbal de predare primire a bunului sau a altor documente 

similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a 

rezilierii contractului de leasing. 

 Art.18 Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiționată de 

înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară. 

 Art.19 Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra terenurilor,  

potrivit prevederilor art 159 alin. 5 şi 6 din legea 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, contribuabilii trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală 

prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate 

autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află înregistrat fiscal 

bunul ce se înstrăinează, inclusiv sumele reprezentând amenzi existente în 

evidenţa organului fiscal. Prevederile de mai sus nu sunt aplicabile în cazul 

procedurii de executare silită, procedurii insolvenţei şi procedurilor de lichidare. 

Art.20 Prevederile prezentei anexe constituie parte integrantă din Hotărârea 

privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor 

locale și alte taxe assimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul 

fiscal 2023. 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 

Corneliu Dumitru Gheoca 

 

 

                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                       Secretarul general al municipiului Focşani, 

                               Marta Carmen Ghiuță 
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PREVEDERI PRIVIND  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 

 

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

trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru 

mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în Codul fiscal prevede altfel. 

  Art.2 Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al 

unităţii administrativ teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau 

punctul de lucru, după caz. 

  Art.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. 

  Art.4 În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 

90% conform hotărârii consiliului local.  

  Art.5 În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% 

din impozitul pentru motocicletele respective. 

  Art.6 Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de 

tipul mijlocului de transport. 

  Art.7 În cazul oricărui autovehicul, impozitul pe mijlocul de transport se 

calculează în funcție  de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea 

fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma   corespunzătoare 

prevăzută în  anexa nr. 1(indexată cu rata inflației prevăzută la art 491 din Codul 

fiscal) care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 

 Art.8 În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală   

autorizată egală  sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport 

este egal cu suma corespunzătoare prevazuta (la poz.art.470 alin. 5) în  anexa nr. 

1 care face parte  integranta   din  prezenta hotarare. 

 Art.9 În cazul unei combinaţii 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  prevazuta (la   poz art.470 alin. 6) în  anexa nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.10 În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face 

parte dintr-o  combinaţie de autovehicule prevăzută la poz. art 470 alin. 6 din 

anexa nr.1 la hotărâre taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma 

corespunzătoare prevazută (la poz.art.470 alin. 7)  în  anexa nr. 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.11 În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul asupra 

mijlocului de transport este   egal  cu suma corespunzătoare prevazută (la  
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poz.art. 470 alin. 8 ) în  anexa nr. 1 care   face  parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.12 Pentru înscrierea/înstrăinarea dreptului de proprietate asupra 

mijloacelor de transport, potrivit prevederilor art.159 alin. (5) și (6) din Legea 

207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu modificările şi completările 

ulterioare, contribuabilii trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin 

care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii 

administraţiei publice locale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se 

înstrăinează, inclusiv sumele reprezentând amenzi existente în evidenţa 

organului fiscal. Prevederile de mai sus nu sunt aplicabile în cazul procedurii de 

executare silită, procedurii insolvenţei şi procedurilor de lichidare. 

 Art.13  Modificarea nivelurilor aplicabile mijloacelor de transport mai 

mari de 12 tone, pentru anul fiscal 2023, prevăzute la art. 470 alin (5) și alin (6) 

din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Focșani nr. 412/2021, urmare a 

indexarii anuale a sumelor prevăzute în Legea 227/2015 privind Codul fiscal 

modificările și completările ulterioare, în funcție de rata de schimb a monedei 

euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecarui an și publicată 

în Jurnalul  Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 

1999/62/CE de aplicare la vehicule grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri,  conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.14 În cazul dobândirii unui mijloc de transport proprietarul acestuia 

are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază 

teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucuru, după caz, 

în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe mijloacele 

de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau 

înreistrării mijulocului de transport. 

 Art.15 În cazul în care mijlocul de transport este dobândit din alt stat 

decât România, proprietarul datorează impozit începând cu data de 01 ianuarie a 

anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România. 

În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, 

proprietarul acestuia are obliația să depună o declarație la organul fiscal local în 

a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de 

lucuru, după caz, și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu 

data de 01 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în 

România. 

În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, 

proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local 

în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de 

lucuru, după caz, în termen de 30 de zile de la data eliberării cărții de identitate 

a vehiculului(CIV) de către Registrul Auto Român și datorează impozit pe 

mijloacele de transport începând cu data de 01 ianuarie a anului următor 

înmatriculării sau înregistrării acestuia în România. 
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 Art.16 În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, 

proprietarul are obligația să depună o declarație la oranul fiscal în a cărui rază 

teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după 

caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, și încetează să datoreze impozitul 

începând cu data de 01 ianuarie a anului următor. 

 Art.17 În cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului 

pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului/sediului/punctuluio 

de lucru, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale cu privire la 

mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială își are 

domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv și datorează 

impozitul de mijloacele de transport stabilit în noile condiții, începând cu data 

de 01 ianuarie a anului următor. 

 Art.18 În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract 

de leasing financiar, pe întreaa durată a acestuiia se aplică urmatoarele reguli 

a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data 

de 01 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până 

la sfârșitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasin financiar. 

b)locatarul are obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a 

cărui rază de competență se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 

de zile de la data procesului verbal de predare primire a bunui însoțită de o 

copie a acestor documente. 

c) la încetarea contractului de leasing financiar atât locatarul cât și locatorul au 

obligația depunerii declaratiei fiscale la oranul fiscal local competent, în termen 

de 30 de zile de la data încheierii procesului verbal de predare primire a bunului 

sau altor documente similare cre atestă intrarea bunului în posesia locatorului, 

însoțită de o copie a acestor documente. 

 Art.19 Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul 

persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe 

mijloacele de transport. 

 Art.20 Mijloacele de transport pentru care nu se datorează impozit sunt 

cele prevăzute la art 469 alin1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu 

modificările si completările ulterioare. 

 Art.21 Prevederile prezentei anexe constituie parte integrantă din 

Hotărârea privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor 

și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în 

anul fiscal 2023. 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 

Corneliu Dumitru Gheoca 

 

                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                    Secretarul general al municipiului Focşani, 

                       Marta Carmen Ghiuță 
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PREVEDERILE PRIVIND TAXELE PENTRU ELIBERAREA 

CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZAȚIILOR 

 

 Art.1. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor 

de construire şi a altor avize şi autorizaţii  se  datorează de orice persoană care 

trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie  de la compartimentul de 

specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera 

certificatul, avizul sau autorizaţia necesară. 

  Art.2. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism  este egală cu 

suma stabilită (la poz.  art. 474 alin.1) în anexa nr. 1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre . 

 Art.3. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei 

iniţiale. 

 Art.4. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 

urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de 

specialitate din cadrul consiliului local se stabileşte  in sumă de  53 lei. 

Art.5. Taxa  pentru  eliberarea  certificatului de urbanism  în  regim de 

urgență ( în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii ) este în sumă 

de 293 lei la care se adaugă contravaloarea taxei pentru eliberarea certificatului 

de urbanism. 

Art.6. Taxa pentru  eliberarea autorizaţiei de construire în regim de 

urgenţă ( în  

termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii cererii) pentru lucrari de 

împrejmuire, anexe gospodărești, extinderi rețele, lucrari de desfiintare, 

constructii provizorii 

 este în sumă de 315 lei la care se adaugă contravaloarea taxei pentru eliberarea 

autorizației de construire, . 

Art.7. Taxa pentru  eliberarea autorizaţiei de construire în regim de 

urgenţă ( în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii cererii ) pentru 

locuințe, anexe a exploatațiilor agricole și spații comerciale până în 100 mp, 

lucrări de amenajare, consolidări, extinderi,  este în sumă de 736 lei la care se 

adaugă contravaloarea taxei pentru eliberarea autorizației de construire . 

Art.8. Taxa pentru  eliberarea autorizaţiei de construire în regim de 

urgenţă ( în termen de 7 zile lucrătoare de la data depunerii cererii ) pentru 

proiecte rezidențiale (construire de locuințe) și nerezidențiale ce depășesc 

suprafața de 100 mp,  este în sumă de 2102 lei la care se adaugă contravaloarea 

taxei pentru eliberarea autorizației de construire . 
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Art.9. În situaţia depunerii unei documentaţii incomplete, aceasta se va 

restitui solicitantului în termen de 5 zile de la data înregistrării în vederea 

completării acesteia (potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare).        

 Art.10. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o 

clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată 

a lucrărilor de construcţii. 

 Art.11. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte 

construcţii decât cele rezidențiale (alte destinații) este egală cu 1% din valoarea 

autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 

 Art.12. Pentru taxele prevăzute la poz. art. 474 alin. (5) şi (6) din anexa 1 

la hotărâre 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) pentru taxa prevăzută la poz.474 alin. (5) din anexa 1 la hotărâre, valoarea 

reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă 

a clădirii stabilită  pentru cladiri rezidentiale. 

     c) 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; 

     d) 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; 

    e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de 

specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea 

stabilită pentru taxă, trebuie plătită  

orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau 

orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei 

publice locale. 

 Art.13. Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală 

cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei 

iniţiale. 

 Art.14. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau 

parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită 

pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 

 Art.15. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare 

lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor 

geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi 
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alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi 

explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce 

vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare de 18 

lei. 

 Art.16. În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi 

prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de 

foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost 

emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte 

suprafaţa efectiv afectată. 

 Art.17.  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de 

organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse 

în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de organizare de şantier. 

 Art.18. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de 

corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea 

autorizată a lucrărilor de construcţie. 

 Art.19. Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, 

tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame 

situate pe căile şi în spaţiile publice este de  8 lei,  pentru fiecare metru pătrat de 

suprafaţă ocupată de construcţie. 

 Art.20. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de 

racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, 

energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul 

local şi este de  16 lei,  pentru fiecare racord. 

 Art.21. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 

adresă se stabileşte  în sumă de  9 lei. 

 Art.22. (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor 

activităţi se datorează pentru eliberarea: autorizațiilor sanitare, atestatului de 

producător, certificatului de comercializare a produselor din sectorul agricol, a 

activitătilor de alimentație publică și sunt conform celor prevăzute ( la  poz. 475 

alin.1,alin 2,alin.3 ) în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta  

hotărâre. 

       (2)Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se 

stabileşte  în suma de 24 lei. 

     (3)Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv 

pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

se stabilesc în sumă de 94 lei, din care 47 de lei carnetul de producător și 47 de 

lei atestatul de producător. 

     (4)Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - 

Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte 

activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia 

naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de 

Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din 
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economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al municipiului,  în a 

cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru 

eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 

alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective.  

      (5)Nivelul taxei prevăzute la alin. (4) se stabileşte  în funcție de 

suprafata  spațiului de alimentație publică și se  regăsește ( la poz. art. 475  

alin.3) în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se face 

venit la bugetul local. 

       (6)Autorizația privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 

publică, în cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, 

se emite de către  

primar. 

Art23 Taxele au fost indexate cu rata inflației, conform anexei nr.1 la 

Hotărârea privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor 

și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în 

anul fiscal 2023. 

Art.24 Prevederile prezentei anexe constituie parte integrantă din 

Hotărârea privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor 

și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în 

anul fiscal 2023. 

 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 

Corneliu Dumitru Gheoca 

 

 

                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                    Secretarul general al municipiului Focşani, 

                       Marta Carmen Ghiuță 
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PREVEDERILE PRIVIND TAXELE PENTRU FOLOSIREA 

MIJLOACELOR DE RECLAMA ȘI PUBLICITATE 

 

 Art.1 Orice persoană care benficiază de servicii de reclamă și publicitate 

în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă 

persoană datorează plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu 

excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de 

informare în masă scrise şi audiovizuale. 

 Art.2 Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi 

audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de 

publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu 

modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte 

tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet. 

 Art.3 Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare 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. 

 Art.4 Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin 

aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate. 

  Art.5 Cota taxei  stabilite de consiliul local este de 3%. 

 Art.6Valoarea 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. 

 Art.7 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. 

 Art.8  Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate  este datorată 

de orice persoana  care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj 

pentru reclamă şi publicitate, cu excepţia celei  pentru care se plătește taxa 

pentru serviciile de reclamă și publicitate, datorează plata taxei anuale prevăzute 

în prezentul articol către bugetul municipiului. 

 Art.9 Valoarea taxei 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 

stabilită, astfel: 

    a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 

economică, suma este de 37 lei.  

           ROMÂNIA    

JUDEŢUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCȘANI                              

                                                  Anexa nr.6    

                          la Hotărârea nr. 483/2022 

      CONSILIUL LOCAL   

   



 62 

    b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj 

pentru reclamă şi publicitate, suma este de  27 lei. 

 Art.10 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. 

 Art.11 Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte 

anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 

Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată 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. 

 Art.12 Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate 

al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data 

amplasării structurii de afişaj. 

Art.13 Prevederile prezentei anexe constituie parte integrantă din 

Hotărârea privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor 

și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în 

anul fiscal 2023. 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 

Corneliu Dumitru Gheoca 

 

 

                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                    Secretarul general al municipiului Focşani, 

                       Marta Carmen Ghiuță 
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PREVEDERILE PRIVIND IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 

 Art.1 Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o 

competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a 

plăti  impozitul pe spectacole. 

 Art.2  Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii 

administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia 

sportivă sau altă activitate distractivă. 

 Art.3 Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de 

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

cota care se stabileste: 

    a)  2%, în cazul unui spectacol 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; 

    b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. 

a). 

 Art.4 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. 

 Art.5 Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în 

conformitate cu prezentul articol au obligaţia de: 

    a) 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; 

    b) 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; 

    c) 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; 

    d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de 

la spectatori; 

    e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata 

impozitului pe spectacole; 

    f) 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 
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Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, contrasemnate de 

Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului. 

 Art.6 Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, 

inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. 

 Art.7 Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia 

de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii 

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

impozitului pe spectacole. Formatul declaraţiei se precizează în normele 

elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Administraţiei Publice. 

Art.8 Prevederile prezentei anexe constituie parte integrantă din 

Hotărârea privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor 

și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în 

anul fiscal 2023. 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 

Corneliu Dumitru Gheoca 

 

 

                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                    Secretarul general al municipiului Focşani, 

                       Marta Carmen Ghiuță 
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PREVEDERILE PRIVIND TAXELE SPECIALE ȘI ALTE TAXE 

LOCALE  
 

 Art.1 Taxe speciale stabilite pentru prestarea serviciilor în regim de urgență în 

interesul persoanelor fizice si/sau juridice sunt stabilite conform anexei nr.1. 

 Art.2 Se datorează taxa pentru eliberarea, de către Serviciul Impozite și Taxe Locale, 

în aceeași zi cu depunerea cererii, a următoarelor documente/vize : 

-  certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice şi juridice; 

-  viză înscriere/scădere mijloc de transport pentru persoane fizice şi juridice ; 

- viză fișă înmatriculare mijloc de transport ; 

-  radiere sechestru/ridicare poprire pentru persoane fizice şi juridice. 

 Art.3 Potrivit art. 159 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscală  

certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data 

solicitării  și este valabil 30 de zile de la data emiterii. 

 Art.4 Taxa pentru operarea/modificarea pe rolul fiscal in termen de maxim 3 zile de 

la depunerea documentelor astfel : 75 lei/persoane fizice, 150 lei/persoane juridice. 

  Art.5 Se datorează taxa pentru comunicarea la cererea terţelor persoane fizice și 

juridice, a datelor despre patrimoniul şi/sau obligaţiile de plată ale contribuabililor înregistraţi 

în evidenţele fiscale  cu excepția cazurilor în care legea prevede expres furnizarea în mod 

gratuit a informatiilor  precum și în cazurile în care se solicită de către proprietarul bunului 

sau titularul rolului.Taxa se stabileşte în cuantum de 35 lei pentru fiecare contribuabil pentru 

care se solicită și se furnizează informaţii. 

        Informaţiile cu caracter fiscal se comunică în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală . Taxa nu se datorează de către instituţiile publice sau în cazurile 

în care prin lege se prevede în mod expres exceptarea de la plata acestora. Taxa se achită 

anticipat, odată cu depunerea cererii , și se regăsește (la poz. Art.486 lit. D, alin.3) în anexa 

nr.1 la hotărâre. 

 Art.6  Taxele aferente activităţilor şi serviciilor desfăşurate în cimitire şi altor servicii 

de specialitate sunt stabilite în sume fixe şi se plătesc anticipat, conform anexei nr. 1 care face 

parte din hotărâre . În baza prevederilor art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările și completările ulterioare, se stabilește  taxa anuală de întretinere cimitire care 

va fi in cuantum de 6 lei pentru fiecare metru patrat din suprafata locurilor de veci.  

  Art.7 Taxa de pornire la licitaţie pentru închirierea de bunuri imobile aflate în incinta 

unităţilor subordonate Consiliului Local, reprezintă limita minimă a chiriei şi este stabilită în 

sumă fixă, în lei/mp/lună, în funcţie de zonă, categoria de activităţii şi natura persoanei fizice 

sau juridice care solicită închirierea și se regăsește în anexa nr.1 la hotărâre. 

 Art.8 Taxa de pornire la licitaţie pentru închirierea de bunuri imobile aflate in 

domeniul public sau privat al Municipiului Focșani, reprezintă limita minimă a chiriei şi este 

stabilită în sumă fixă, în lei/mp/lună, în funcţie de zonă și se regăsește în anexa nr.1 la 

hotărâre. 

 Art.9 Orice persoană care are încheiat cu Primăria Municipiului Focșani contracte de 

concesiune sau de închiriere, datorează pentru plata cu întârziere a redevenței respectiv a 

chiriei, majorări de întarziere, în cuantumul celor aplicate creanțelor fiscale, conform Codului 

de procedură fiscală. 
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 Art.10  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi 

persoane împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii 

administraţiei publice locale şi sunt stabilite ( la Capitolul VIII ) în anexa nr. 1 care face parte 

integrantă din hotărâre. 

 Art.11 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 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data 

comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 

 Art.12 Taxele pentru serviciile prestate de către Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor Focșani se regăsesc în anexa 1 la hotărâre . 

 Art.13 Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, se  stabileşte o taxă de 37 lei. 

 Art.14 Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice:   

  Art.15 Taxa pentru utilizarea temporara a domeniului public, în standuri situate de-a 

lungul drumurilor publice, pe alei, trotuare şi alte locuri publice, depozitarea de materiale, 

realizarea unor lucrări, ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii autorizate, se stabilește 

în funcţie de suprafaţă, numărul de zile, categoriile de bunuri şi servicii oferite ; 

    a. Taxa se stabileşte în lei/mp/zi şi se plăteşte anticipat punerii la dispoziţie a bunului 

imobil aparţinând domeniului public şi privat al municipiului.  

    b. În cazul depozitării de materiale, realizării de lucrări, taxa se achită la data obţinerii 

autorizaţiei de la serviciul urbanism. 

    c. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfacere a unei suprafeţe aparţinând domeniului 

public al municipiului se va plăti o taxă de garanţie calculată pe baza planului de situaţie din 

proiect, garanţie care se restituie după refacerea în starea iniţială a suprafeţei afectate de 

săpături. 

    d. Pentru utilizarea locurilor publice ocazionate de expoziţii, târguri etc. în care 

Consiliul Local şi Primăria Municipiului Focşani este parte organizatoare, nu se percep taxe . 

    e. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea realizării unor 

lucrări nu se aplică pentru lucrările realizate de către serviciile publice de sub autoritatea 

Consiliului Local al Municipiului Focşani. 

 Art.16  Taxele pentru utilizarea temporară a păşunii ( taxa de păşunat şi taxa de 

gloabă) se datorează de către crescătorii de animale care au în folosinţă o suprafaţă de teren 

destinată păşunatului aparţinând domeniului public al municipiului, pentru care plăteşte 

impozit pe teren, conform prevederilor Codului fiscal, şi se stabilesc în funcţie de categoria 

de animale şi de numărul acestora. 

    a. Taxa de păşunat se stabileşte în lei/cap de animal/an şi se plăteşte în două tranşe 

egale, 50% la încheierea contractului şi 50% până la data de 31 iulie a anului curent.  

    b. Taxa de gloabă se percepe persoanelor care utilizeaza păşunea fără contract, în 

mod dezorganizat, şi se stabileşte în baza notei de constatare încheiate de către serviciul de 

specialitate, în funcţie de categoria de animale și de numărul acestora. 

    c.  Termenul de plată a taxei de gloabă se stabileşte în funcţie de data comunicării 

acesteia, astfel: 

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

este până la data de 5 a lunii următoare; 

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

este până la data de 20 a lunii următoare. 

 Art.17 Taxă utilizare canalizaţie reţea comunicaţii se aplică tuturor persoanelor 

juridice autorizate care solicită utilizarea canalizaţiei aflate în proprietatea municipiului 

Focşani pentru instalarea propriilor reţele  ( reţele de cablu TV, telefonie, internet, etc.). 
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          Taxa se achită lunar anticipat. 

          Taxa se calculează prin înmulţirea numărului de metri liniari sau pătrați ai reţelei de 

cablu cu valoarea taxei pe metru liniar/an sau metru pătrat/an, conform Hotărârii Consiliului 

Local Focșani nr. 179/2018. 

 Art.18 Vehiculele care nu se supun înmatriculării se înregistrează potrivit 

prevederilor legale în vigoare la serviciul de specialitate al Primăriei Municipiului Focşani, 

plătindu-se anticipat o taxă de 27 lei/vehicul de către persoanele fizice și 54 lei/vehicul de 

către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau 

întreprinderi familiare, prevazută (la poz. art.486, lit. C ) în anexa nr. 1 care face parte 

integrantă din hotărâre 

 Art.19 Prevederile prezentei anexe constituie parte integrantă din Hotărârea privind 

stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor și taxelor locale și alte taxe 

asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în anul fiscal 2023. 

 

 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 

Corneliu Dumitru Gheoca 

 

 

 

 

                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                    Secretarul general al municipiului Focşani, 

                       Marta Carmen Ghiuță 
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PREVEDERILE PRIVIND SCUTIRILE ACORDATE 

 

 

 Art.1 Nu se datorează impozit/taxa pe clădiri in conditiile prevăzute la 

art. 456 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Art.2 Nu se datorează impozit/taxa pe teren in conditiile prevăzute la art. 

464 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Art.3 Nu se datorează impozit pentru mijloacele de transport in conditiile 

prevăzute la art. 469 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Art.4 Conform prevederilor art. 185 alin1, lit.b, din Legea 207/2015 , la 

cererea temeinic justificată a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda 

înlesniri la plată, conform regulamentului aprobat prin H.C.L. Focșani nr. 

217/2016. 

 Art.5 În situaţia producerii unor calamităţi naturale, (cutremure, inundaţii 

sau incendii provocate de fenomene naturale, alunecări sau prăbuşiri de teren 

etc.) se acordă scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren pe o perioada de 3 

ani  începând cu anul în care s-a produs evenimentul. 

 Art.6 Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei 

din Decembrie1989- Luptător Rănit, Luptător Reţinut, Luptător cu Rol 

Determinant şi Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite şi deţin în proprietate 

clădiri şi terenuri beneficiază de scutire la plata impozitului pentru clădirea şi 

terenul aferent clădirii utilizate ca locuintă și unde figurează cu domiciliul 

conform actului de identitate, în baza Legii 341/2004 . 

 Art.7 Clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii 

locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în 

conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea 

investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi 

completările ulterioare beneficiază de scutire la plata impozitului.În cazul 

înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia; 

 Art.8 Clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile 

elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut 

de legislaţia în domeniul ajutorului de stat pot beneficia de scutire la plata 

impozitului; 
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Art.9 Clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau 

arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, 

care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform 

prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor 

care sunt folosite pentru activităţi economice, beneficiază de scutire la plata 

impozitului cu condițiia prezentării de către proprietar a unui document eliberat 

de către Ministerul Culturii și Cultelor din care să reiasă îndeplinirea situaței 

prevăzute la art. 456, aliniatul (1), litera x) din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare ; 

 Art.10 Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei,  se aplică 

începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune 

documentele justificative și în cazul clădirilor, terenurilor, mijloacelor de 

transport aflate in proprietate sau coproprietate,  deținute în comun cu soțul sau 

soția, scutirea de impozit se acordă integral sau  corespunzător cotei de 

proprietate asupra bunurilor în situația în care bunul este deținut în cotă parte cu 

o terță persoană, cu excepția persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a 

persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate la care scutirea se aplică 

începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune 

documentele justificative . 

 Art.11 Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădirea 

folosită ca domiciliu, terenul aferent şi  un mijloc de transport la alegere 

trebuiesc  îndeplinite următoarele condiţii: 

    -  să aiba calitatea de persoană care beneficiază de scutire conform 

prevederilor legale; 

    -  clădirea şi terenul să se afle în proprietatea lor și să fie folosite ca 

domiciliu; 

    -  clădirea sa fie folosită pentru acordarea de servicii sociale în mod gratuit; 

    -  mijlocul de transport să se afle în proprietatea solicitantului; 

 Art.12 Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri 

şi teren are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa 

organului fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data 

acordării scutirii. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de 

la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării 

scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au 

intervenit modificările, cu excepția persoanelor cu handicap grav sau accentuat 

şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate la care scutirea încetează 

începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana își pierde calitatea 

de persoană cu handicap. 

 Art.13 Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a 

impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la 

art. 456, 464 şi 469 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2023 
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persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 

decembrie 2022 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale 

autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie 2023 inclusiv, cu excepția 

persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I 

de invaliditate la care scutirea se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare 

celei în care persoana depune documentele justificative. 

 Art.14 Scutirile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a 

impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloace de transport, prevăzute la 

art.456 alin.(6^1), art. 464 alin (7) si art.469 alin (7) din Legea nr.227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul 

persoanelor cu handicap temporar, care dețin un certificat de handicap 

revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu 

condiția ca acesta să aibă continuitate și să fie depus la organul fiscal local în 

termen de 45 zile.  

 Art. 15 Prevederile prezentei anexe constituie parte integrantă din 

Hotărârea privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor 

și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzilor aplicabile în 

anul fiscal 2023. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 

Corneliu Dumitru Gheoca 

 

 

                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                    Secretarul general al municipiului Focşani, 

                       Marta Carmen Ghiuță 
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            ROMÂNIA                                       ANEXA NR. 10 la Hotărârea nr. 483/2022 

 JUDEŢUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCŞANI 

     CONSILIUL LOCAL 
   

LISTA ACTELOR NORMATIVE PRIN CARE SUNT INSTITUITE IMPOZITELE  

ŞI TAXELE LOCALE, INCLUSIV HOTĂRÂRILE CONSILIUL LOCAL,  

PE  PERIOADA 2017 -2021 

 
Nr. 

Crt. 

DENUMIREA ACTULUI NORMATIV 

1.  Legea nr.241/2005 privind combaterea evaziunii fiscale 

2.  Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările 

şi completările ulterioare 

3.  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

4.  Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare 

5.  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 

6.  Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare 

7.  HCL nr.113/18.04.2006 pentru încadrarea pe zone a terenurilor din extravilanul Municipiului 

Focşani 

8.  Hotărârea Consiliului Local nr. 28/26.01.2017 privind stabilirea zonelor la nivelul 
nivelul Municipiului Focsani 
 

9.  HCL nr.168/325/2008 pentru încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul Municipiului 

Focşani 

10.  HCL NR. 534/2017 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi 

taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 

2018, cu modificările şi completările ulterioare 

11.  HCL NR. 510/2018  privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi 

taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 

2019, cu modificările şi completările ulterioare 

12.  HCL NR. 593/2019 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi 

taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 

2020, cu modificările şi completările ulterioare 

13.  HCL NR. 400/2020 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi 

taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 

2020, cu modificările şi completările ulterioare 

14.  HCL NR. 412/2021 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi 

taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 

2020, cu modificările şi completările ulterioare 

            
 

         PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 

Corneliu Dumitru Gheoca 

 

 

                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                    Secretarul general al municipiului Focşani, 

                       Marta Carmen Ghiuță 



 72 

                ROMÂNIA                                              ANEXA NR. 11 hotărârea nr. 483/2022 

       JUDEŢUL VRANCEA 

MUNICIPIUL FOCŞANI      

     CONSILIUL LOCAL   
  

LISTA CUPRINZÂND ACTELE  NORMATIVE, INCLUSIV HOTĂRÂRILE 

CONSILIULUI LOCAL, ÎN TEMEIUL CĂRORA S-AU ACORDAT FACILITĂŢI FISCALE 

ÎN  PERIOADA 2016 -2021 

Nr. 

Crt. 

DENUMIREA ACTULUI NORMATIV 

1 Decretul Lege nr.118/30.03.1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive 

politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate 

ori constitutite ca prizonieri, cu modificările şi completările ulterioare 

2 O.G nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate  

cu începere de la 6 martie 1945 din motive etnice aprobată prin Legea nr.189/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare 

3 Legea  recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 

decembrie 1989 nr. 341/ 2004 , cu modificările şi completările ulterioare 

4 Legea nr.44/1994 pentru veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 

război, cu modificările şi completările ulterioare 

5 Legea locuinţelor nr.114/1996 cu modificările şi completările ulterioare 

6 Legea nr.152/1998 privind infiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi 

completările ulterioare 

7 OG nr.19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi de construcţii de 

locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare 

8 Legea educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, cu modificările şi completările ulterioare 

9 OUG nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie de 

locuinţe aprobată şi modificată prin Legea nr.241/2001, cu modificările şi completările ulterioare 

10 Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 

1945 –22 decembrie 1998, cu modificările şi completările ulterioare 

11 Legea nr. 422/2001 privind monumentele istorice, cu modificările şi completările ulterioare 

12 Legea nr.137/2002 privind unele măsuri de accelerare a privatizarii , M Of.nr.215/28.03.2002 (art.18) 

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

13 HGR nr. 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare 

14 Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare 

15 HCL Focsani nr. 34/2013 privind stabilirea criteriilor si a punctajului in vederea acordarii inlesnirilor la 

plată a obligatiilor datorate bugetului local  de catre persoanele fizice, cu modificările şi completările 

ulterioare 

16 HCL Focsani nr. 217/2016 privind stabilirea criteriilor si a punctajului in vederea acordarii inlesnirilor 

la plată a obligatiilor datorate bugetului local 

               

 
PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ, 

Corneliu Dumitru Gheoca 

 

 

                                       CONTRASEMNEAZĂ, 

                                    Secretarul general al municipiului Focşani, 

                       Marta Carmen Ghiuță 
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