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 ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI  

 

 
Anexa nr. I la Hotărârea Consiliului Local Răducăneni  nr. 54/25.11.2010  

 

IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

V A L O R I L E    I M P O Z A B I L E 

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 

Nr. 

crt. 

Felul clădirilor si a altor construcţii impozabile Valoarea impozabila (lei/m
2
)

* 
Obser 

vaţii   

Cu instalaţii de apa, 

canalizare, electrice, 

încălzire (condiţii 

cumulative)
** 

Fără instalaţii de apa, 

canalizare, electrice, 

încălzire 

 

0 1 2 3 4 

1. CLĂDIRI APRECIATE CA FIIND CORPURI PRINCIPALE 

0 1 2 3 4 

A Clădiri cu pereţi sau cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă 

sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 
806 478 locuită-

75%; 

nelocuita

-50% 

B Clădiri cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din 

vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 
219 137 75% 

50% 

2. CLĂDIRI ANEXE, SITUATE ÎN AFARA CORPULUI PRINCIPAL AL CLĂDIRII 

0 1 2 3 4 

A Clădire anexă cu pereţi sau cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă 

arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 
137 123 75% 

50% 

B Clădire anexă  cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, 

din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 
82 54 75% 

50% 

Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, este în cotă de 0,10% din valoarea impozabilă. 

1. Începând cu data de 01.01.2011 pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în 

folosinţă ori administrare, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor dreptului de proprietate 

sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 

2. Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localităţi şi zone în cadrul acestora se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie pozitivă: 

 

Nr. crt.  Localităţii  Rangul localităţii Coeficientul de corecţie pozitiva 

01 Sat Raducăneni IV 1,10 
                                                           

* valoarea impozabilă se reduce în raport de perioada în care au fost realizate, în cazul unei clădiri finalizate după 31.12.1950 şi înainte de 01.01.1978, cu 5% 

              
**

  în cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii se vor utiliza valorile impozabile în lei/mp prevăzute în coloana 3. 
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02 Sat  Bohotin V 1,05 

03 Sat Roşu V 1,05 

04 Sat Isaiia V 1,05 

3.    Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce deţin mai multe clădiri în proprietate, se face în conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

4.  4.1. Impozitul pe clădiri, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 253 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (persoanele juridice, sau orice alţi 

contribuabili decât persoanele fizice) se calculează prin aplicarea cotei 1,20 % asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform 

prevederilor legale în vigoare. Rezultatul operaţiunii alăturat menţionate se majorează cu 20% în temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

4.2. Dacă persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor dobândite înainte de 3 (trei) ani  anteriori anului fiscal de referinţă, cota impozitului pe 

clădiri este de 10% aplicată la valoarea de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora. Rezultatul operaţiunii alăturat menţionate se majorează cu 20% în 

temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

4.3. Pentru clădirile ale căror valori au fost recuperate integral pe calea amortizării, valoarea impozabilă se reduce cu 15%.  

4.4. Pentru clădirile care fac obiectul contractelor de leasing  financiar, se aplică următoarele reguli: 

a. impozitul pe clădire se datorează de locatar ; 

b. valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea clădirii înregistrată în contractul de leasing financiar. Valoarea alăturat 

menţionată se majorează cu 20% în temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

c. În caz de încetare a contractului de leasing, altfel decât prin ajungere la scadenţă, impozitul pe clădiri se datorează de locatar. 

5.  Lista cuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului pe clădiri este redată  la art. 250 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare. Nedepunerea solicitărilor din partea persoanelor interesate în termenul prevăzut de pct. 24.09 al Titlului IX din H.G.R. nr. 44/2004 pentru 

aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal  se sancţionează cu decăderea. 

6.          Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o 

bonificaţie de 10 %. 
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Anexa nr. II la Hotărârea Consiliului Local Răducăneni  nr. 54/25.11.2010 

 

I M P O Z I T U L      Ş I        T A X A  

pe terenurile situate în intravilan sau extravilan 

 

Art. 1  (1) Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri pe raza administrativ - teritorială a comunei Răducăneni, amplasate în intravilan
*
 şi încadrate la 

categoria de folosinţă “curţi-construcţii”, datorează impozit pe teren, în funcţie de rangul localităţii şi zona în cadrul localităţii, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Zona in cadrul localităţii Rangul localităţii Lei / ha 

1 Sat Răducăneni IV 300 

2 Sat Bohotin V 300 

3 Sat Roşu V 153 

4 Sat Isaiia V 300 

 

 Art. 2   (1) Contribuabilii care deţin în proprietate terenuri situate pe raza administrativ - teritorială a comunei Raducaneni, situate în intravilanul
*
 localităţilor, 

încadrate la alte categorii de folosinţă decât “curţi-construcţii”, datorează impozit pe teren
*
, după cum urmează

 
: 

Nr. 

crt. 

Categoria de folosinţă Rangul 

localităţii 

Lei/ha 

1 Arabil IV – V 13 

2 Păşune IV – V 11 

3 Fâneţe  IV – V 11 

4 Vii IV – V 16 

5 Livadă IV – V 24 

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră IV – V 13 

7 Teren cu ape IV – V 13 

8 Drumuri şi căi ferate IV – V X 

9 Terenuri neproductive IV – V X 

                                                           
*
  intravilanul localităţilor este cel aprobat, avizat şi reglementat prin Planul Urbanistic General. 

*
  pentru localităţile rurale de rangul IV se va aplica coeficientul de corecţie de 1,10 iar pentru cele de rangul V coeficientul de corecţie este de 1,00. 
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(2) Începând cu data de 01.01.2011 pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 

concesionate, închiriate, date în folosinţă ori administrare, după caz, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor dreptului de 

proprietate sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 

 

Art. 3  (1) Valorile stabilite conform tabelului prevăzut la articolului 2 din prezenta anexă se înmulţesc cu coeficientul de corecţie corespunzător, 

prevăzut în următorul tabel : 

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 

IV 1,10 

V 1,00 

 

Art. 4  (1) Pentru terenurile amplasate în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea numărului de hectare ale terenului cu suma 

corespunzătoare din următorul tabel: 

Nr. crt. Categoria de folosinţă ZONA  -  lei/ha 

A 

1 Teren cu construcţii 27 

2 Arabil  43 

3 Păşune  24 

4 Fâneaţă  24 

5 Vie pe rod alta decât cea prevăzută la nr. crt. 05.01. 48 

5.1. Vie până la intrarea pe rod X 

6 Livadă pe rod alta decât cea prevăzută la nr. crt. 06.01. 48 

6.1. Livadă până la intrarea pe rod X 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia celui prevăzut la pct. 07.01. 14 

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

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

8.1. Teren cu amenajări piscicole 29 

9 Drumuri şi căi ferate X 

10 Teren neproductiv X 

 

(2) Începând cu data de 01.01.2011 pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 

concesionate, închiriate, date în folosinţă ori administrare, după caz, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor dreptului de 

proprietate sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 

(3) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului 

respectiv, se acorda o bonificatie de  10%. 
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Anexa nr. III la Hotărârea Consiliului Local Răducăneni  nr. 54/25.11.2010 

 

T A X A 

A S U P R A   M I J L O A C E L O R   D E   T R A N S P O R T  

MIJLOACELE DE TRANSPORT CU TRACŢIUNE MECANICĂ 

 

Art. 1  Contribuabilii care deţin în proprietate mijloace de transport cu tracţiune mecanică, datorează taxe, după cum urmează : 

 

Nr. 

Crt. 

Tipul mijlocului de transport Lei/an/200 cm
3
 sau 

fracţiune din aceasta 

Observaţii  

1 2 3 4 

A. I. PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT CU TRACŢIUNE MECANICĂ 

0 1 2 3 

1 Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm
3
 inclusiv 8 === 

2 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm
3
 şi 2000 cm

3  
inclusiv

 
18 === 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm
3
 şi 2600 cm

3  
inclusiv

 
72 === 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm
3
 şi 3000 cm

3  
inclusiv

 
144 === 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică peste 3001 cm
3 
 290 === 

6 Autobuze, autocare, microbuze 24 === 

7 Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de 

teren din producţia internă 
30 === 

8 Tractoare înmatriculate 18 === 

A. II. PENTRU MIJLOACELE DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ MAXIMĂ AUTORIZATĂ DE PESTE 12 TONE 

Nr. 

crt 
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată (în tone) 

Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate 

exclusiv in operatiunile de transport intern 

Impozitul, in lei, pentru vehiculele 

angajate exclusiv in operatiunile 

de transport intern si 

international 

Vehicule cu sistem de 

suspensie pneumatică sau 

un echivalent recunoscut 

Vehicule cu 

alt sistem de 

suspensie 

Vehicule cu sistem de 

suspensie pneumatică 

sau un echivalent 

recunoscut 

Vehicule 

cu alt 

sistem de 

suspensie 

0 1 2 3 4 5 

1. Vehicule cu 2 axe şi cu:  

0 1 2 3 4 5 
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1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mică de 13 tone X 102 X 127 

2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 102 282 127 352 

3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 282 396 352 495 

4 Masa de cel putin 15 tone,dar mai mică de 18 tone 396 897 495 1121 

5 Masa de cel putin 18 tone X X X X 

2. Vehicule cu trei axe şi cu: 

Nr. 

Crt. 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată (în tone) 

Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate 

exclusiv in operatiunile de transport intern 

Impozitul, in lei, pentru vehiculele 

angajate exclusiv in operatiunile 

de transport intern si 

international 

Vehicule cu sistem de 

suspensie pneumatică sau 

un echivalent recunoscut 

Vehicule cu 

alt sistem de 

suspensie 

Vehicule cu sistem de 

suspensie pneumatică 

sau un echivalent 

recunoscut 

Vehicule 

cu alt 

sistem de 

suspensie 

0 1 2 3 4 5 

1 Masa  de cel  puţin de 15 tone, dar mai mică de 17 tone 102 177 127 221 

2 Masa  de cel  puţin de 17 tone, dar mai mică de 19 tone 177 364 221 454 

3 Masa  de cel  puţin de 19 tone, dar mai mică de 21 tone 364 472 454 589 

4 Masa  de cel  puţin de 21 tone, dar mai mică de 23 tone 472 727 589 908 

5 Masa  de cel  puţin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone 727 1129 908 1412 

6 Masa  de cel  puţin de 25 tone, dar mai mică de 26 tone 727 1129 908 1412 

7 Masa de cel putin 26 tone X X X X 

3. Autovehicule cu patru axe şi cu: 

Nr. 

crt. 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată (în tone) 

Impozitul, in lei, pentru vehiculele angajate 

exclusiv in operatiunile de transport intern 

Impozitul, in lei, pentru vehiculele 

angajate exclusiv in operatiunile 

de transport intern si 

international 

Vehicule cu sistem de 

suspensie pneumatică sau 

un echivalent recunoscut 

Vehicule cu 

alt sistem de 

suspensie 

Vehicule cu sistem de 

suspensie pneumatică 

sau un echivalent 

recunoscut 

Vehicule 

cu alt 

sistem de 

suspensie 

0 1 2 3 4 5 

1 Masa  de cel  puţin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone 472 478 589 598 

2 Masa  de cel  puţin de 25 tone, dar mai mică de 27 tone 478 747 598 933 

3 Masa  de cel  puţin de 27 tone, dar mai mică de 29 tone 747 1185 933 1481 

4 Masa  de cel  puţin de 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1185 1758 1481 2197 

5 Masa  de cel  puţin de 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1185 1758 1489 2197 

6 Masa de cel putin 32 tone X X X X 

A.III.  COMBINAŢII DE AUTOVEHICULE (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) DE TRANSPORT DE MARFĂ CU MASA TOTALĂ 

MAXIMĂ AUTORIZATĂ DE PESTE 12 TONE 
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Nr. 

crt. 

Numărul axelor şi masa totală maxima autorizată (în tone) 

Impozitul, in lei, pentru vehiculele 

angajate exclusiv in operatiunile de 

transport intern 

Impozitul, in lei, pentru vehiculele 

angajate exclusiv in operatiunile de 

transport intern si international 

Axa/axe motoare cu 

suspensie pneumatica 

sau un echivalent 

recunoscut 

Axa/axe 

motoare cu alt 

sistem de 

suspensie 

Axa/axe motoare cu 

suspensie pneumatica 

sau un echivalent 

recunoscut 

Axa/axe 

motoare cu 

alt sistem 

de 

suspensie 

0 1 2 3 4 5 

1.  Autovehicule cu 2+1 axe si cu: 

0 1 2 3 4 5 

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

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

3 Masa  de cel  puţin de 16 tone, dar mai mică de 18 tone X 46 X 58 

4 Masa  de cel  puţin de 18 tone, dar mai mică de 20 tone 46 105 58 131 

5 Masa  de cel  puţin de 20 tone, dar mai mică de 22 tone 105 246 131 307 

6 Masa  de cel  puţin de 22 tone, dar mai mică de 23 tone 246 318 307 397 

7 Masa  de cel  puţin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone 318 573 397 716 

8 Masa  de cel  puţin de 25 tone, dar mai mică de 28 tone 573 1005 716 1256 

9 Masa de cel putin 28 tone X X X X 

2.  Autovehicule cu 2+2 axe şi: 

0 1 2 3 4 5 

1 Masa  de cel  puţin de 23 tone, dar mai mică de 25 tone 99 230 123 287 

2 Masa  de cel  puţin de 25 tone, dar mai mică de 26 tone 230 377 287 471 

3 Masa  de cel  puţin de 26 tone, dar mai mică de 28 tone 377 553 471 692 

4 Masa  de cel  puţin de 28 tone, dar mai mică de 29 tone 553 668 692 835 

5 Masa  de cel  puţin de 29 tone, dar mai mică de 31 tone 668 1097 835 1371 

6 Masa  de cel  puţin de 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1097 1522 1371 1902 

7 Masa  de cel  puţin de 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1522 2311 1902 2888 

8 Masa  de cel  puţin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1522 2311 1902 2888 

9 Masa de cel putin 38 tone X X X X 

3.  Autovehicule cu 2+3 axe şi cu: 

0 1 2 3 4 5 

1 Masa  de cel  puţin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1211 1686 1514 2107 

2 Masa  de cel  puţin de 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1686 2291 2107 2863 

3 Masa de cel putin 40 tone X X X X 

4.  Autovehicule cu 3+2 axe şi cu: 

0 1 2 3 4 5 

1 Masa  de cel  puţin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1070 1486 1338 1857 

2 Masa  de cel  puţin de 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1486 2055 1857 2569 
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3 Masa  de cel  puţin de 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2055 3040  2569 3800 

4 Masa de cel putin 44 tone X X X X 

5.  Autovehicule cu 3+3 axe şi cu: 

0 1 2 3 4 5 

1 Masa  de cel  puţin de 36 tone, dar mai mică de 38 tone 609 737 761 921 

2 Masa  de cel  puţin de 38 tone, dar mai mică de 40 tone 737 1100 921 1375 

3 Masa  de cel  puţin de 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1100 1751 1375 2189 

4 Masa de cel putin 44 tone X X X X 

B.  REMORCI, SEMIREMORCI ŞI RULOTE
*
 

Nr. 

crt. 

Masa totală maximă autorizată Lei/an 

0 1 2 

1 Până la o tonă, inclusiv 8 

2 Peste 1 tonă ,dar nu mai mult de 3 tone 29 

3 Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 45 

4 Peste 5 tone 55 

C. MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ 

Nr. 

crt. 

Denumirea Lei/an 

0 1 2 

1 Luntre, bărci fără motor folosite pentru pescuit şi uz personal 18 

2 Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 48 

3 Bărci cu motor 181 

4 Nave de sport şi agrement 964 

5 Scutere de apă 181 

6.     Remorchere şi împingătoare: 

0
 

1 2 

6.1 Până la 500 CP, inclusiv 482 

6.2 Între 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 783 

6.3 Peste 2000 CP şi până la 4000 CP 1.205 

6.4 Peste 4000 CP 1.928 

7 Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din aceasta 157 

D - CEAMURI, ŞLEPURI ŞI BARJE FLUVIALE, ÎN FUNCŢIE DE CAPACITATE: 

0 1 2 

1
 Cu capacitatea de încărcare de până la 1500 tone inclusiv 156 

2
 Cu capacitate de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone ,inclusiv 241 

3
 Cu capacitatea de încărcare de peste 3000 tone 422 

 

                                                           
*
  Care  nu fac parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută în tabelul de mai sus. 
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Anexa nr. IV la Hotărârea Consiliului Local Răducăneni  nr. 54/25.11.2010  

 

A. TAXA 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 

 

Art. 1.  (1) Persoanele care trebuie să obţină un certificat, aviz sau altă autorizaţie prevăzută de capitolul V din Titlul IX al Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, trebuie să plătească taxe, înainte de eliberarea actului solicitat, după cum urmează : 

1. pentru eliberarea certificatului de urbanism, în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită : 

 

Nr. 

crt. 

Suprafaţa (m/p) Taxa (lei) 

00 01 02 

01 Până la 150 mp inclusiv 2 

02 Între 151 si 250 mp inclusiv 2,6 

03 Între 251 si 500 mp inclusiv 3,5 

04 Între 501 si 750 mp inclusiv 4,7 

05 Între 751 si 1000 mp inclusiv 5,5 

06 Peste 1000 mp 5,5+ 0,01 lei/mp pentru ceea ce depăşeşte suprafaţa de 1.000 mp 

 

2. (1) Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru o clădire ce urmează să fie folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă taxa este de 0,50% din 

valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora.  Pentru persoanele fizice, în cazul în care valoarea declarată a lucrărilor de către 

solicitant este mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii determinată potrivit anexei (I) la prezenta hotărâre, regularizarea taxei se va face pe baza valorii calculate 

astfel. Rezultatul operaţiunilor alăturat menţionate se majorează cu 20% în temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

                         (2) Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări, necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, 

balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări, taxa datorată se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren afectat de foraj sau de 

excavaţie cu valoarea de   7 lei. 

     (3) 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. Rezultatul operaţiunii alăturat menţionate se 

majorează cu 20% în temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

     (4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote, ori campinguri este egală cu 2/% din valoarea 

autorizată a construcţiei. Rezultatul operaţiunii alăturat menţionate se majorează cu 20% în temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

     (5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice este 

de 7 lei pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie, iar  pentru amplasarea panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 7lei pentru 

fiecare metru pătrat . 
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                    (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol, este egală cu 

1 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. Rezultatul operaţiunii alăturat menţionate se majorează cu 20% în temeiul 

prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

                    (7) 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. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte 

porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată. Rezultatul operaţiunilor alăturat menţionate se majorează cu 20% în temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal. 

(8) Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 

certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

(9) 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 este de 11 lei pentru fiecare racord. 

(10) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primar sau de structurile de 

specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte în sumă de  13 lei. 

 

 

B. T A X A
 

Pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare: 

 

Art. 1.  Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de funcţionare pentru desfăşurarea  activităţilor economice este  13 lei. 

 

Art. 2.  Taxa pentru eliberarea copiilor heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deţinute de autoritatea locală taxa este  28  

de lei/mp sau fracţiune de mp. 

 

Art. 3.  Taxa pentru eliberarea certificatului de producător este de 30 de lei. 

 

Art. 4.  Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea unei activităţi de alimentaţie publică  

(  Cod CAEN 5530 – Restaurante şi Cod CAEN 5540 – Baruri ) taxa este de 500 lei/an. 
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Anexa nr. V la Hotărârea Consiliului Local Răducăneni  nr. 54/25.11.2010 

 

A. T A X A
 

PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

 

 Art. 1  Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, 

datorează plata taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate care este de 3% din valoarea cuprinsă în contract, exclusiv T.V.A. Rezultatul operaţiunilor alăturat 

menţionate se majorează cu 20% în temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

 

B. T A X A
 

PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

 

 Art. 1  Orice persoană care utilizează un panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate într-ul loc public datorează plata taxei anuale care se 

calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului cu suma stabilită de consiliul local, după cum urmează:  

 

a. în cazul unui afişaj situat la locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 28 de lei/mp sau fracţiune de mp. 

b. În cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de 20  lei/mp sau fracţiune de mp. 

 

Art. 2    Contribuabilii care datorează taxa de afişaj în scop de reclamă şi publicitate în forma prezentată la art. 1 lit. (a-b) din prezenta anexă, sunt obligaţi să 

depună anual la compartimentul de specialitate contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Raducaneni declaraţia anuală de impunere. 
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Anexa nr. VI la Hotărârea Consiliului Local Răducăneni  nr. 54/25.11.2010 

 

I M P O Z I T U L
 

pe spectacole 

 

Art.  1 (1) Orice persoană care organizează activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă datorează impozitul pe spectacole care se stabileşte în 

funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară spectacolul, după cum urmează: 

1. Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, după cum urmează: 

a. în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic, sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la 

cinematograf, un spectacol de circ sau orice altă competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este de 2% . Rezultatul operaţiunilor alăturat menţionate 

se majorează cu 20% în temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

b. în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. (a) cota de impozit este egală cu 5%. Rezultatul operaţiunilor alăturat menţionate se 

majorează cu 20% în temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare. 

 

                 (2) Persoana  care datorează impozitul pe spectacole are următoarele obligaţii:  

a. să înregistreze biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate contabilitate al aparatului de specialitate al primarului comunei 

Răducăneni; 

 

b. să asigure, la cererea compartimentului de specialitate aparatului de specialitate al primarului comunei Răducăneni, documentele justificative privind calculul şi 

plata impozitului pe spectacole. 

 

Art. 2     (1) Orice persoană care organizează activităţi artistice şi distractive  intr-o videotecă sau  discotecă datorează impozitul pe spectacole care se stabileşte în 

funcţie de suprafaţa incintei în care se desfăşoară spectacolul, după cum urmează: 

a. În cazul videotecilor – 2 lei/mp/zi. 

b. În cazul discotecilor – 3 lei/mp/zi. 

                 (2) Pentru determinarea impozitului pe spectacole asupra nivelurilor menţionate la alineatul (I) se aplică coeficientul de corecţie pozitivă după cum 

urmează : 

Rangul localităţii Coeficient de corecţie 

IV 1,10 

V 1,00 

        (3) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de 

specialitate al autorităţii administraţiei publice locale privind spectacolele programate pe durata unei luni calendaristice. Declaraţia se depune până la data de 15, 

inclusiv, a lunii precedente celei în care sunt programate spectacolele respective.  

                     (4) Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare.  
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Anexa nr. VII la Hotărârea Consiliului Local Răducăneni  nr. 54/25.11.2010 

 

T A X A 

hotelieră 

 

 Art. 1.  (1) Pentru şederea în hoteluri sau alte unităţi de cazare, declarate conform legii, persoanele fizice în vârstă de peste 18 ani datorează taxa hotelieră în 

coeficient de 5% aplicat la tarifele practicate de unitate pentru fiecare zi de şedere, indiferent de durata sejurului. Rezultatul operaţiunilor alăturat menţionate se 

majorează cu 20% în temeiul prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

(2) În cazul unităţilor de cazare amplasate într-o staţiune turistică, cota taxei se datorează pentru o singură noapte, indiferent de perioada reală de cazare. 

  

              Art . 2  Taxa hotelieră nu se aplică pentru:  

                     a) persoanele fizice în vîrstă de pînă la 18 ani inclusiv;  

                     b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II;  

                     c) pensionarii sau studenţii;  

                     d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar;  

                     e) veteranii de război;  

                     f) vaduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit;  

                     g) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 

dictatura instaurată cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările 

ulterioare;  

                    h) soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. b)-g), care este cazat/cazată împreuna cu o persoana menţionata la lit. b)-g).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.legestart.ro/Decret-lege-nr-118-din-1990-%28ODI4Mzk-%29.htm
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Anexa nr. VIII la Hotărârea Consiliului Local Răducăneni  nr. 54/25.11.2010 

 

 ALTE T A X E  L O C A L E 

 

 Art. 1.   (1) Contribuabilii, persoane fizice sau juridice, au obligaţia plăţii taxelor locale, în cuantumurile stabilite în tabelul de mai  jos astfel: 

Nr. 

Artic

ol 

Denumirea serviciului prestat, a actului întocmit şi eliberat,  etc. Cuantumul taxei 

zilnice (lei/mp/zi; 

lei/bilet/zi,etc) 

0 1 2 

A. Utilizarea temporară a locurilor publice 

0 1 2 

1 Pentru parcarea ocazională a vehiculelor (lei/vehicul/zi) 13 

2 Pentru parcarea curentă a vehiculelor (lei/vehicul/zi) 10 

3 Pentru depozitarea de materii şi materiale  (lei/mp/zi) 5 

4 Pentru realizarea unor lucrări pe domeniul public (lei/mp/zi) 10 

5 Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în locuri publice (lei/mp/zi) 10 

6 Pentru accesul în parcuri, la locuri de agrement sau altele similare (lei/persoană/ zi) 5 

7 Pentru ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii, autorizate în condiţiile legii (lei/mp/zi) 3 

B. Vizitarea locurilor publice 

0 1 2 

1 Vizitarea muzeelor (lei/vizitator) 2 

2 Vizitarea caselor memoriale (lei/vizitator) 2 

3 Vizitarea monumentelor istorice (lei/vizitator) 2 

4 Vizitarea monumentelor de arhitectură (lei/vizitator) 2 

5 Vizitarea monumentelor arheologice (lei/vizitator) 2 
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Anexa nr. IX la Hotărârea Consiliului Local Răducăneni  nr. 54/25.11.2010 

 

ALTE  T A X E  LOCALE 

 

Pentru deţinerea de vehicule lente 

 

 Art. 1 Contribuabilii proprietari sau deţinătorii cu orice titlu de vehicule lente pe raza administrativ-teritorială a comunei Răducăneni au obligaţia plăţii taxei pe 

vehiculele lente, după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea vehiculului lent Cuantumul taxei (lei/an/vehicul) 

0 1 2 

1 Autocositoare  34 

2 Autoexcavator  (excavator pe autoşasiu) 34 

3 Autogreder  34 

4 Autoscreper  34 

5 Autostivuitor  34 

6 Buldozer pe pneuri 34 

7 Combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje 34 

8 Compactor autopropulsat 34 

9 Electrocar cu echipamente : sudura, grup electrogen, pompa etc. 34 

10 Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri 34 

11 Excavator cu rotor pentru săpat şanţuri 34 

12 Excavator pe pneuri 34 

13 Freza autopropulsată pentru canale 34 

14 Freza autopropulsată pentru pământ stabilizat 34 

15 Freză rutieră 34 

16 Încărcător cu o cupă pe pneuri 34 

17 Instalaţie autopropulsată de sortare-concasare 34 

18 Macara cu greifer 34 

19 Macara mobilă pe pneuri 34 

20 Macara turn autopropulsată 34 

21 Maşina autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente 34 

22 Maşina autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor 34 
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23 Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asflatice la drumuri 34 

24 Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor 34 

25 Maşină autopropulsată pentru forat 34 

26 Maşina autopropulsată pentru turnat asfalt 34 

27 Plug de zăpadă autopropulsat 34 

28 Saşiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemn  34 

29 Tractor pe pneuri 34 

30 Troliu autopropulsat 34 

31 Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 34 

32 Vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 34 

33 Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 34 

34 Vehicul pentru marcarea drumurilor 34 

35 Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri 34 
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Anexa nr. X la Hotărârea Consiliului Local Răducăneni  nr. 54/25.11.2010 

 

T A X E     

S P E C I A L E 

 

 Art. 1.   (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi/sau juridice, după caz, Consiliul Local Răducăneni, aprobă 

instituirea taxelor speciale. 

     (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru 

înfiinţarea serviciilor publice locale, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii. 

     (3) Prin Regulamentul aprobat de Consiliul Local Răducăneni, s-au stabilit condiţiile şi sectoarele de activitate în care se pot institui taxele speciale, modul de 

organizare şi funcţionare a serviciilor publice pentru care se propun taxele respective, modalităţile de consultare şi de obţinere a acordului persoanelor fizice şi juridice 

beneficiare ale serviciilor respective. 

     (4) Hotărârea luată de Consiliul Local, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare va fi afişată la sediul acestuia sau 

vor fi publicate în presă, după caz. 

     (5) Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15 zile de la afişarea sau publicarea acesteia. După expirarea acestui termen 

Consiliul Local se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite. 

     (6) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective. 

(7) Taxele speciale, instituite potrivit prevederilor prezentului articol, se încasează într-un cont distinct, deschis în afara bugetului local, fiind utilizate în 

scopurile pentru care au fost înfiinţate, iar contul de execuţie al acestora se aprobă de Consiliul Local. 

(8) Taxele speciale constituie venituri cu destinaţie specială  ale bugetului local fiind utilizate pentru scopul în care au fost înfiinţate. Sumele neutilizate în anul 

curent se reportează pentru anul următor cu aceeaşi destinaţie. Taxele speciale se stabilesc cu începere de la 01.01.2011, după cum urmează : 

 

Nr. crt. Denumirea serviciului prestat/solicitării/actului, etc Cuantumul taxei speciale 

(lei) 

0 1 2 

 

                                                 01. – Adăpostirea şi întreţinerea animalelor nesupravegheate până la preluarea acestora de către stăpân, proprietar, 

administrator: 

01.01 Bovine, cabaline de peste 1 an (lei/bucată/zi) 5,00 

01.02 Bovine, cabaline de până la 1 an (lei/bucată/zi) 3,50 

01.03 Ovine, caprine de  până la 1 an (lei/bucată/zi) 2,50 

01.04 Ovine, caprine de peste 1 an (lei/bucată/zi) 2,50 

       02. – Imprimate eliberate la solicitarea persoanelor interesate pentru : 

0 1 2 

02.01 Certificat neurmărire fiscală-  lei/exemplar 5,00 
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02.02 Bilet de proprietate animale 

(bovine,cabaline,porcine,caprine) lei/cap 

 

Oi,capre, purcei, 0-2 luni 4,00 

Porci 10,00 

Vaci, viţei , cai sub 2 ani 15,00 

Vaci, viţei , cai peste 2 ani 15,00 

02.03 Bilet proprietate păsări – lei/cap Păsări adulte şi păsări-pui de o zi 1,00 

02.04 Adeverinţăde rol,de preemţiune,de venituri etc. 5,00 

02.05 Eliberare anexa 24 15,00 

02.06 Duplicate certificate de naştere, de căsătorie,de deces 15,00 

02.07 Eliberare certificate de  naştere  si de căsătorii 10,00 

02.08 Eliberare certificate  de deces 2,00 

02.09 Transcriere acte stare civilă 50,00 

02.10 Înregistrare adopţie 25,00 

02.11 Reconstituire acte de stare civilă 25,00 

02.12 Înregistrare schimbare de nume 50,00 

02.13 Înregistrare divorţ 50,00 

02.14 Căsătorie  cetăţean străin 150,00 

02.15 Adeverinţă somaj 2,00 

02.16 

Taxă de salubritate şi mediu /membru de familie/lună 2,40 

Taxă de salubritate şi mediu / instituţie publică /lună 30,00 

Taxă de salubritate şi mediu/societate comercială/lună 30,00 

Taxă de salubritate şi mediu/ întreprindere individuală, ce desfăşoară activităţi comerciale/lună 30,00 

Taxă de salubritate şi mediu/asociaţie familială, ce desfăşoară activităţi comerciale/lună 30,00 

02.17 Taxă eliberare carte de identitate 7,00 

02.18 Taxă procesare dosar 5,00 

02.19 Taxă pentru filmări sau  fotografii cu prilejul căsătoriilor 20,00 

02.20 Fişe tehnice tip pentru obţinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism 1,50 

02.21 Contribuţia în muncă 25,00 

02.22 Taxa pentru numere de înmatriculare provizorii 8,00 

02.23 Taxa permis auto cat. A, A1, B, B1, B+E 5,00 

02.24 Taxa permis auto cat. C, C1, TR, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb, Tv  24,00 
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 03. – Întocmirea următoarelor acte :  

0 1 2 

03.01 Oficiere căsătorie  în zilele de lucru 15,00 

03.02 Oficiere căsătorie + Sîmbata şi  Duminica 25,00 

03.03  Înregistrarea Contractelor de arendă sau închiriere (lei/act) 2,00 

04. – Verificarea următoarelor documentaţii : 

0 1 2 

04.01 Documentaţiei primare ce stă la baza înscrierii în registrele agricole (contracte de vânzare-cumpărare, contracte de partaj 

succesoral, voluntar, tranzacţii judecătoreşti, etc) (lei/act) 
5,00 

05.Alte servicii oferite la solicitarea persoanelor interesate 

05.01 Xerocopierea diferitelor acte şi/sau documente (lei/xerocopie) 0,20 

06. – Contribuţii pentru buna funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de  Urgenta: 

06.01 Constituirea fondului necesar pentru buna funcţionare a serviciului  voluntar pentru  situatii de  urgenta (lei/societate 

comercială/an) 
30,00 

06.02 Constituirea fondului necesar pentru buna funcţionare a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta (lei/P.F/A.F./an) 10,00 

06.03 Constituirea fondului necesar pentru buna funcţionare a serviciului voluntar pentru situatii de  urgent(lei/familie/an) 3,00 

07. – Consultarea arhivei deţinute de Consiliul Local: 

07.01 Consultarea arhivei la solicitarea persoanelor interesate (lei/solicitare) 7,00 

08. – Contribuţii Pază: 

08.01  Constituirea fondului necesar pentru buna funcţionare a serviciului de  pază (lei/gospodărie/an) 9,00 

09. – Taxă înmatriculare auto: 

 

0 1 2 

09.01 Taxă înmatriculare auto 

 

Cu masa de pana la 3.500kg 52,00 

Cu masa peste 3.500kg 125,00 

                  

 10. –Taxă comerţ stradal 

0 1 2 

10.01 pentru o suprafata ocupata de  pana la 10m.p 50,00 lei/zi/comerciant 

10.02  pentru o suprafata ocupata de peste 10 m.p. 50,00 lei/zi/comerciant 

+ 5,00 lei/zi pentru 

fiecare m.p. ce 

depăşeşte suprafaţa 

de 10 m.p. 

                                                         11. – Taxă  pentru închiriere cîntare 5,00  lei/zi 
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                                                        12. – Taxă folosire tarabe în piaţa agroalimentara 

0 1 2 

12.01 Folosirea tarabelor din incita pieţii 5,00  lei/zi 

12.02 Pentru comercianţii de legume, fructe si alte produse   în incinta pietii 5% din valoare 

mărfii 

                                                13. – Taxă locală de cultură şi sport 

0 1 2 02 

16.01 Taxă locală de cultură şi sport/S.C./A.I./I.I./an 5,00 

                                                         14.Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr.18/1991, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

0 1 2 

14.01 Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobandite in baza Legii fondului funciar nr.18/1991, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor pentru terenurile agricole si forestiere. 
13 

 

1. Potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea si înmânarea titlurilor de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul 

finalizării eliberării titlurilor de proprietate, eliberarea si înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole si forestiere se fac gratuit. 
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Anexa nr. XI la Hotărârea Consiliului Local Răducăneni  nr. 54/25.11.2010 

 
SCUTIRI ŞI FACILITĂŢI FISCALE. PROCEDURA DE ACORDARE 

 

I. SCUTIRI ŞI FACILITĂŢI FISCALE. 

 

 PERSOANE FIZICE 

 Conform art.284,alin.(1) lit.a din Legea 571/2003,”impozitul pe clădiri,impozitul pe teren,impozitul pe mijloacele de transport,taxa pentru eliberarea 

certificatelor,avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe speciale” nu se aplică pentru veteranii de război. 

 

Conform art.284,alin.(1) lit.b din Legea 571/2003,”impozitul pe clădiri,impozitul pe teren,impozitul pe miljloacele de transport,taxa pentru eliberarea 

certificatelor,avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe speciale” nu se aplică pentru refugiaţii,strămutaţii şi foştii deţinuţi politic. 

 

 Conform art.284,alin.(2) din Legea 571/2003,”impozitul pe clădiri,impozitul pe teren,impozitul pe miljloacele de transport aferent unui singur autoturism tip 

hycomat sau a unui mototriciclu” nu se aplică pentru revoluţionarii şi urmaşii eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989. 

 

Conform art.284,alin.(3) din 571/2003,”impozitul pe clădiri,impozitul pe teren” nu se aplică pentru văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război. 

 

Conform art.284,alin.(4) din Legea571/2003,”impozitul pe clădiri,impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi 

economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.” 

 

Vor fi scutite de la plata taxei ”contibuţia în muncă - 2 zile/an”: 

- persoanele cu handicap gradul II pentru perioada mentionată în certificatul valabil de încadrare în grad de handicap; 

- militarii în termen pentru  perioada stagiului militar; 

- elevii cu vîrtsa peste 18 ani şi studenţii  pentru perioada efectuării studiilor; 

- deţinuţii pentru perioada efectuării pedepsei privative de libertate. 

Vor fi scutiţi de plata  taxei ” PSI” membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă  pentru perioada activării in cadrul serviciului. 

 

Aceste scutiri se acordă începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoanele prevăzute la art.284 alin.(1)-(4) depun cererea însoţită de documentele 

justificative pentru situaţia în care se încadrează şi numai pentru clădirile şi terenurile de la adresele de domiciliu ale acestora. 

 

PERSOANE JURIDICE 

Conform art.250 ,alin.(19) din Legea 571/2003, clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare,de către asociaţii, fundaţii şi culte, potrivit hotărârii 

Consiliului local, pot fi scutite de impozit. 

 SAU/ŞI conform art.286 alin.(6), aprobarea acordării de facilităţi fiscale pentru stimularea dezvoltării economice a comunei prin atragerea de investitori. 
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SE ACORDA SCUTIRI  PENTRU IMPOZITUL PE CLĂDIRE ŞI TEREN, A TAXEI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM 

ŞI A AUTORIZAŢIEI  DE CONSTRUIRE ÎN CAZUL UNOR CALAMITĂŢI NATURALE, SUB CONDIŢIA: - calamităţile să fie recunoscute de entităţile în 

drept; 

 

II.  PROCEDURA DE ACORDARE A FACILITATILOR LA PLATA IMPOZITULUI PE CLADIRE SI TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE 

 

     Dosarul pentru acordarea facilitatii trebuie sa cuprinda: 

1) cererea prin care se solicita scutirea la plata impozitului pe cladire  si pe terenul aferent cladirii, care trebuie facuta de catre proprietar si numai pentru locuinta 

de domiciliu si pentru terenul aferent acesteia; 

2) documente justificative prezentate de catre solicitant pentru locuinta de domiciliu (copii de pe buletine sau carti de identitate pentru toti membrii familiei care 

au acelasi domiciliu); 

3) copie de pe documentele care atesta dreptul de proprietate, respectiv contract de vinzare - cumparare, titlu de proprietate, certificat de mostenitor,etc. 

4) declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca nu detine alte proprietati; 

5) dovada veniturilor lunare pentru toti membrii familiei (adeverinta de salariu, cupon de pensie, carnet de somaj, pensie de asistenta sociala, alocatie pentru 

copii); 

6) declaratie pe proprie raspundere ca nu are alte venituri (venituri din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor, venituri din investitii, 

venituri din activitati agricole, venituri din premii si jocuri de noroc, venituri din devidende si din alte surse); 

7) dovada privind bursele pentru elevi, studenti eliberata de institutia de invatamint unde frecventeaza cursurile; 

8) dovada privind veniturile solicitantului eliberata de catre compartimentul contabilitate. 

          9) contribuabilul sa prezinte documentele care sa ateste faptul ca a fost afectat de calamitate, documente emise de entitatile in drept. 

 Criteriile si conditiile de mai sus vor fi indeplinite cumulativ. 
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  Anexa nr. XII  la Hotărârea Consiliului Local Răducăneni  nr. 54/25.11.2010 

                                                                          

 

S A N C Ţ I U N I 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

LEGEA 343/2006 PENTRU MODIFICAREA CODULUI FISCAL 

 

Art.294 alin.(3) 

 

Contravenţia prevăzută la: 

- Alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la ……*
1
  lei la 

……
*2

lei iar  cea de la 

- Alin.(2) lit.b-d) cu amendă de la …
*1

 lei la…..
*2 

lei 

NIVELURILE 

APROBATE  PT. ANUL 2011 

-lei- 

60- 240 

240 -  600
 

 

Art.294 alin.(4) Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 

vânzarea,evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 

biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la ……
*1

lei la…………
*2 

lei. 

 

 

280 - 1.360
 

             LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

Se majoreaza conform art 294 alin.(6) cu 300% 

 

 Art.294 alin.(3) 

Contravenţia prevazută la: 

- alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la ……
*1

 lei  

la…….
*2

. lei, iar  cea de la 

- alin.(2) lit.b)-d) cu amendă de la 
*1

 lei la ….
*2

 lei 

 

240-960
 

960-2.400 

 Art.294 alin (4) Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, 

vânzarea,evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a 

biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 

sancţionează cu amendă de la …..
*1 

lei la  ……
*2 

.lei 

 

 

1.100- 5.450
 

NOTA: Leg.571/2003- alin.2, pct.a – „ Depunerea peste termen a declaratiilor de impunere” 

                                     - alin.2, pct.b – „Nedepunerea declaratiilor de impunere 

 


