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T A B L O U L 
cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează 

sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al COMUNEI PÂRTESTII DE JOS,  
în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  

 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ➢ Titlul IX – Impozite și taxe locale 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

0,1% 0,1% 

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         - lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma 

unui tratament termic și/sau chimic 

 
1129 

 
678 

 
1187 

 

 
713 

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

nesupuse unui tratament termic și/sau chimic  

 
339 

 
226 

 
356 

 
238 

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

rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic   

 
226 

 
197 

 
238 

 
207 

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

materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic   

 
142 

 
85 

 
149 

 
89 

ANEXA 1 
la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pârtestii de Jos nr. / 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2023 
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 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      

75%  
din suma care s-ar 

aplica clădirii      

75%  
din suma care s-ar 
aplica clădirii      

 În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 
adresă încăperi amplasate la subsol, la 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      

50%  
din suma care s-ar  

aplica clădirii      

50%  
din suma care s-ar 

aplica clădirii     

     

 
 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

Art. 458 alin. (1)        
nerezidentiale                            

0,2% - 1,3% 0,3% 

Art.458alin. domeniul AGRICOL    
(3)        nerezidentiale      pf                      

0,4% 0,4% 

Art. 460 alin. (1)      rezidentiale 
juridice                           

0,08% - 0,2% 0,25% 

Art. 460 alin. (2)       
nerezidentiale juridice                             

0,2% - 1,3% 1,1% 

Art.460alin.(4)domeniul agricol    
juridice                             

0,4% 0,4% 

Art. 462 alin. (2)          
bonificatie                          

0% - 10% 10% 

În cazul clădirilor nerezidenţiale impozitul se calculează prin aplicarea unei cotei de impozitare asupra valorii care poate fi: a) valoarea 
rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de refer inţă; 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. În cazul clădirilor 
cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa 
folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, Impozitul pe clădiri rezultat se majorează 
cu 0 % conform art.489 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal; Cladire rezidentială= construcţie alcătuită din una sau mai multe camere 
folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii; Clădire 
nerezidenţială = orice clădire care nu este rezidenţială; Clădire cu destinaţie mixtă = clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi 
nerezidenţial Clădire-anexă= clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, 
garaje şi altele asemenea 
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• Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, 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.  
• Dacă o persoană juridică - concesionar, locatar, titular al dreptului de administrare sau de folosinţă - încheie ulterior contracte de 
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă pentru aceeaşi clădire cu alte persoane, taxa pe clădiri va fi datorată de utilizatorul final. 
 

Zona în  cadrul 
localităţii    

A      

Rangul localităţii               0 I II III IV  COMUNE   V       SATE 

 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 

 
 
 

 
CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)                       
                                                                                                                                                                                - lei/ha - 

Zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL   
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A 
8.282 - 
20.706 

6.878 -
17.194 

6.042 -
15.106 

5.236 -
13.090 

711 -
1.788 

569 -
1.422 

- - - -  
1478 

 
1179 

B 
6.878 - 
17.194 

5.199 -
12.998 

4.215 -
10.538 

3.558 -
8.894 

569 -
1.422 

427 -
1.068 

- - - - - - 

C 
5.199 -
12.998 

3.558 -
8.894 

2.668-
6.670 

1.690 -
4.226 

427 -
1.068 

284 - 
710 

- - - - - - 

D 
3.558 -
8.894 

1.690 -
4.226 

1.410-
3.526 

984 -
2.439 

278 -  
696 

142 - 
 356  

- - - - - - 
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 Art. 465 alin. (4)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
  

                  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
                                             PENTRU ANUL 2023 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 34 - - - 

2 Pășune 21 19 15 13 25 - - - 

3 Fâneață 21 19 15 13 25 - - - 

4 Vie 46 35 28 19 55 - - - 

5 Livadă 53 46 35 28 63 - - - 

6 Pădure sau alt teren 
cu vegetație forestieră 

28 21 19 15 34 - - - 

7 Teren cu ape 15 13 8 0 18 - - - 

8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 - - - 

9 Neproductiv 0 0 0 0 0 - - - 

 
*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.   
Art. 465 alin. (5)                                                                                                                                                                                                      

   Suma stabilită conform alin. (4) și (7) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:              
 
 

 
Rangul localităţii 
 
 
 

 
Coeficientul de corecţie 

IV 1,10 

V 1,0 
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Art. 465 alin. (7)       
   teren extravilan                                                                                                                                                                            - lei/ha - 

         
Categoria de folosință 

 

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL  

  

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

1 Teren cu construcții 22 - 31 37 

2 Teren arabil 42 - 50 59 

3 Pășune 20 - 28 34 

4 Fâneață 20 - 28 34 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 - 55 66 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0  

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48 - 56 67 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0  

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 8 - 16 19 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 - 6 6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 - 34 40 

9 Drumuri și căi ferate 0  0 

10 Teren neproductiv 0  0 

 
 
Art. 467 alin. (2)       bonificatie                             

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL   COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

 
0% - 10% 

 
10% 
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                                                     CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2)       

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL   NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta) 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 

8                     9 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 
1.600 cm3 

9                     11 

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

18 22 

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

72 85 

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

144 170 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 344 
7 Autobuze, autocare, microbuze 24 28 
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 
30 36 

9 Tractoare înmatriculate 18 22 

                                                                                                                     II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL   NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2023 

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

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4                      5      

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6 7    

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată   

2.1Tractoare 50-150 lei/an 121 
 2.2 Taxe speciale anuale pentru remorcile mici de până la o tonă, 
înregistrate, pentru care nu există obligația înmatriculării 

                               11    lei/vehicul 

2.3    Taxe speciale anuale pentru remorcile   de până la 3 tone, înregistrate, 
pentru care nu există obligația înmatriculării 

                                43    lei/vehicul 

2.4   Taxe speciale anuale pentru remorcile  de peste 3 tone, înregistrate, 
pentru care nu există obligația înmatriculării 

                                54  lei/vehicul 

 * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta 

Art. 470 alin. (3)hibride  impozitul 
se reduce cu 
 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL   COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

                                50% - 100%                                     50% 

 



7 

Președinte                                                                                  CFP                                                                                               Secretar                                                                  

 
 
 
 
 

Art. 470 alin. (5) (6)      

 

 
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  

MODIFICATE-OUG 79/2017,ALIN .94   

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2023 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I două axe 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133 0             153 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 153 425 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 425 599 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1.169 599 1356 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 517 1.169 599 1356 

II 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 153 267 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 267 549 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 549 712 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 712 1098 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1.472 1098 1707 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1.472 1098 1707 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 947 1.472 1098 1707 

III 4 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 712 722 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 722 1128 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1.545 1128 1791 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.545 2.291 1791 2657 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.545 2.291 1791 2657 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1.545 2.291 1791 2657 
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Art. 470 alin. (6) 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

MODIFICATE-OUG 79/2017,ALIN .94.  
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute, 
majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate 

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60 0 69 
 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 69 158 
 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 158 371 
 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 371 480 
 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 480 866 
 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1.310 866 1519 
 9 Masa de cel puțin 28 tone 747 1.310 866 1519 

II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 148 346 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 346 569 
 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 569 836 
 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 836 1009 
 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1.429 1009 1657 
 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1.984 1657 2301 
 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3.012 2301 3493 
 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.984 3.012 2301 3493 
 9 Masa de cel puțin 38 tone 1.984 3.012 2301 3493 

III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.579 2.197 1831 2548 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197 2.986 2548 3463 
 3 Masa de cel puțin 40 tone 2.197 2.986 2548 3463 

IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 1.937 1618 2246 
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 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2.679 2246 3107 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3.963 3107 4596 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 2.679 3.963 3107 4596 

V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 920 1113 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1.434 1113 1662 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2.283 1662 2647 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 1.434 2.283 1662 2647 

 
 

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

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE  
PRIN CODUL FISCAL 

  

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 40 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  52 61 
d. Peste 5 tone 64 76 

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 21 25 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 67 

3. Bărci cu motor 210                      249 
4. Nave de sport și agrement 0 - 1.119                  1127 
5. Scutere de apă 210                  249 
6. Remorchere și împingătoare: X                    x 
a) până la 500 CP, inclusiv 559  663 
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 909 1078 
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1.398                     1658 
d) peste 4000 CP 2.237 2653 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 182 215 
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182 215 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 280 332 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490 581 

Art. 472 alin. (2) COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL   COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 
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bonificatie                                                               0% - 10% 10% 

 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A 
ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII 

Art. 474 alin. (1)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban    

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

MODIFICATE-OUG 79/2017,ALIN 
.94  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023  

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 5 – 6 6 
b) între 151 și 250 m² inclusiv 6 – 7 7 
c) între 251 și 500 m² inclusiv 7 – 9 9 
d) între 501 și 750 m² inclusiv 9 – 12 13 
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 12 – 14 15 
f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depășește 1.000 m2 
15 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2  
Notă : Conform art.474 alin.( 2) taxa 
pentru eliberarea certificatului de 
urbanism pentru o zonă rurală este egală 
cu 50% din taxa stabilită conform alin. 
(1). 

Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

0 – 15 18 

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

0 – 15                                18 

Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, 
cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și 
reclame situate pe căile și în spațiile publice 

0 – 8 
6 lei pt.fiecare m.p.suprafata ocupata de 

constructii 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și 
branșamente 

0 – 13     15 lei/racord 

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

9 11 

xArt. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 

0 – 20 0 
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Art. 475 alin. (2)   
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul 
agricol 

0 – 80 86 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind 
desfășurarea unor activități pentru o suprafață de până la 500 m2, 
inclusiv termene de  plata 31.03. si 30.09 2022 

0 - 4.000 129                       

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind 
desfășurarea unor activități pentru o suprafață mai mare de 500 m2 

0 - 8.000 
 

4747 
 

 
 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

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

COTELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
  

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

1%  - 3% 1% 

Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

- lei/m2 sau fracțiune de m2 - - lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

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

0 – 32 39 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de 
afișaj pentru reclamă și publicitate 0 – 23 27 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
  

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

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 competiție sportivă internă sau internațională 

0% - 2% 

0 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la 
lit. a) 

0% - 5% 0 

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 

Art. 484 
Taxe speciale 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

Sunt prevăzute în anexa A  
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CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

  
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 

Art. 486 alin. (1) ➢ Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor 
memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea. 

Sunt prevăzute în anexa B 

Art. 486 alin. (2) ➢Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri 
care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru 
activitățile cu impact asupra mediului înconjurător. 

Sunt prevăzute în anexa B  

Art. 486 alin. (4) ➢ Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț 
pe cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a 
consiliului local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din 
această valoare*. 

500 – 750* 593 

Art. 486 alin. (5) ➢ Taxa pentru eliberarea de copii heliografice 
de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 

0 – 32 38 

Art. 486 alin. (6) ➢ Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor unifamiliale, pentru care 
s-au alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor. 

Sunt prevăzute în anexa B - 

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE 

Art. 489 alin. (1) Codul fiscal 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL   COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

Art. 489 alin. (2) 
„(2) Cotele adiționale … nu pot fi mai mari de 
50% față de nivelurile maxime stabilite în 
prezentul titlu.” 

0% - 50% 40% impozit teren intravilan cu exceptia 
categoriei de teren curti/constructii 

   
NOTĂ: Cotele adiționale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale.  

Art. 489 alin. (4) NELUCRATE 0% - 500% 0 

Art. 489 alin. (5) 0% - 500% 0 

 

CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)  

LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

  
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 
- lei - - lei - 

 lit. a) se sancționează cu amendă 70 – 279 83 

 lit. b) se sancționează cu amendă 279 – 696 331 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de 
intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu 
amendă 

325 – 1.578 385 
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 (41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor 
prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de 
la data solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă  

500 – 2.500 593 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%. ➢ ➢ ➢ 
➢ Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 280 – 1.116 332 
➢ Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1.116 – 2.784 1324 
➢ Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de 
intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu 
amendă 

1.300 – 6.312 1542 
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CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE 

Anexa A  S                    Stabilite în conformitate cu prevederile Art. 5 alin (1) lit.a), art. 30 și art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
mo          modificările și completările ulterioare și art. 484 din Codul fiscal-Taxe speciale 
și 

Ar
t 
 
 

„(2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot 
adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.” 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

- lei - 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2023 
- lei - 

Nr
. 

crt
. 

Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile 
Consiliului Local prin care s-au instituit aceste 

taxe speciale 

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE 
ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA  

1.  
Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), 
alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea … nr. 
101/2006, republicată 

Taxe locale pentru servicii de salubrizare    

 Persoane fizice : 
- pentru 1 persoană -
70 de lei /an din care: 
- 55 lei gunoi menajer, 
 -10 lei reciclabile , 
   -5 lei taxa economie                              
circulara; 
- pentru 2 sau mai 
multe persoane 
indiferent de numărul 
lor – 75 de lei/ an; 
- 58 lei gunoi menajer, 
 -12 lei reciclabile , 
   -5 lei taxa economie                              
Persoane juridice  
430 lei , din care  
-350 lei gunoi 
menajer, 
  -50 lei reciclabile , 
  -30 lei taxa economie                                  
circulara 

Persoane fizice : 
- pentru 1 persoană-  40  de 
lei /an din care : 
-25  lei gunoi menajer, 
 - 13 lei reciclabile , 
   -2 lei taxa economie                              
circulara; 
- pentru 2 persoane– 80 de lei/ 
an; 
- 50 lei gunoi menajer  
- 26 lei reciclabile  
- 4 lei taxa economie  
-pentru 3 sau mai multe  
persoane indiferent de 
numărul lor – 120 de lei /an; 
- 75 lei gunoi menajer, 
 -39 lei reciclabile , 
   - 6 lei taxa economie                              
circulara; 
Persoane juridice  
500 lei , din care  
-400 lei gunoi menajer, 
  -70 lei reciclabile , 
  -30 lei taxa economie                                  
circulara 
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2.  
Art. 14 lit. f) din Legea … nr. 241/2006, 
republicată 

Taxe locale privind serviciul de alimentare cu apă   

- 4 lei/mc pentru     
comuna  
Pârteștii  

de Jos 
- 2,39 lei/mc 

-  pentru 
Comuna 

 Botosana   

- 4 lei/mc pentru comuna 
Pârteștii de Jos 

- 2,39 lei/mc pentru 
Comuna Botoșana 

3.      

4. 1 
 
 
 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE  Anexa B 

5.    - 
NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2023 

6.   
Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea 
activității de comercializare în zone publice 

  

7.  1.Art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 … 

Art. 486 alin. (1) ➢ Taxa pentru utilizarea temporară a 
locurilor publice. Se achită anticipat, la casieria Primăriei comuneri 

Partestii de Jos , o copie a documentului de plată anexându-se la cererea 
depusa la registratura primariei 

 18 

8.  2.Art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 …  Taxe locale pe linia protecției civile 10 11 

9.  3.Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 … 
Taxe locale pentru recuperarea costurilor serviciilor de 
copiere a documentelor 

A4  - 0,5  lei si 
 A3  -1,00 lei  

A4  - 0,5 lei   si 
 A3  -1,00 lei 

10.  
4  Art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 
13/2001 … 

Taxe locale pentru prestări de servicii specifice în domeniul 
cadastrului și agriculturii - remasurare teren 

- 54 

11.  
- 
.Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 
71/2002 … 

Taxe locale pentru funcționarea serviciilor de administrare a 
domeniului public și privat 

- - 

12.  
5.Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului 
nr. 71/2002 

 
 Închiriere cămine culturale   pentru 24 ore 
 - Cămin cultural sat Pârteștii de Jos- CF 1407, nr. imobil 
1016 -320 mp      
  - Cămin cultural sat Deleni- CF 1405, nr. imobil 1014-209 
mp                                                                   

100 lei 107 lei 

13.  
6.Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului 
nr. 71/2002 

Taxa garantie închiriere sală cămine culturale                                   100 lei 107 lei 

14.  
7.Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului 
nr. 71/2002 

Închiriere mese și scaune din dotarea căminelor culturale                                                                              2 lei/buc 2 lei/buc, 

15.  
8.Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului 
nr. 71/2002 

Terenuri agricole: Arabil ,pășuni ,fânețe-(fără pășuni 
permanente) 

3 lei/ar/an  3 lei/ar/an  

16.  
9.Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului 
nr. 71/2002 

Terenuri din categoria curți pt.clădiri proprietate personala si 
terenul primariei 

100 lei/ar/an 107 lei/ar/an 
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17.     Identificare spații 

  Nivelul tarifelor 
lunare pe mp la chiriile 
pentru spatiile cu alta 
destinatie decât 
locuinte pentru anul 
2021 

  Nivelul tarifelor lunare pe mp 
la chiriile pentru spatiile cu alta 
destinatie decât locuinte 
pentru anul 2023 

18.  
10.Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului 
nr. 71/2002 

spațiul comercial în suprafață de 48,40 mp, 
nr. topo parcela 159.0.3- Carte Funciară nr. 817/N ( FOSTĂ 
FARMACIE) 

2 lei/mp/luna 2 lei/mp/luna 

19.  
11.Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului 
nr. 71/2002 SI HCL 

 Spațiul comercial în suprafață de 22,65 mp, 
nr. topo parcela 159.0.5- Carte Funciară nr. 817/N  Pârteștii 
de Jos (SPATIU  POSTA) 

2 lei/mp/luna 2 lei/mp/luna 

20.  
12.Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului 
nr. 71/2002 SI HCL 

Spațiul comercial în suprafață de 53,86 mp, 
nr. topo parcela 159.0.6- Carte Funciară nr. 817/N 
(DISPENSAR UMAN) 

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

21.  
13.Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului 
nr. 71/2002 SI  HCL. 

Spațiul comercial în suprafață de 36,30 mp, 
nr. topo parcela 159.0.4- Carte Funciară nr. 817/N  (FOST 
CEC) 

2 lei/mp/luna  2 lei/mp/luna 

22.  
14.Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului 
nr. 71/2002 SI HCL 

Punct sanitar sat Deleni CF 1406, nr. imobil 1015 - 47 mp 
din care 
Spațiu închiriat 9 mp (spațiu poștă) 

  
2 lei/mp/luna 

  
2 lei/mp/luna 

23.  
15.Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului 
nr. 71/2002 si HCL 

Cladire scoala P+1 si teren curti constructii intravilan in 
suprafata de 1701 mp din domeniul public al comunei  
Partestii de Jos situate in sat Varfu Dealului , inscrise in 
cartea funciara 31093  Partestii de Jos, jud.Suceavanr.topo 
1019-1 si 1019–C1 inchiriere 

 0, 2 lei /mp/luna 
ptr.cladireCF31093,nr.topo101
-C1 
2 lei /ar/luna pt.teren 
CF31093,nr.topo 1019-1 

24.  

16.  1. Art. 23 alin. (3) din Ordinul ministrului 
administrației și internelor nr. 1501/2006 2. 
Procedura de înregistrare și de radiere a 
vehiculelor la nivelul primarului  , aprobată prin 
H.C.L nr. ……/20….   

  Taxe locale pentru recuperarea contravalorii certificatului 
de înregistrare 
 Taxe locale pentru recuperarea contravalorii plăcuțelor cu 
număr de înregistrare 

   
 

43   lei/numar 
 

25.  
17.Art. 19   din Ordonanța Guvernului nr. 
71/2002 

Taxa buldoexcavator      158 LEI/ORĂ 

26.  
18.Art. 19  din Ordonanța Guvernului nr. 
71/2002 

Autocamioan transport marfă peste 10 km        3  LEI/KM 

27.  
19.Art. 19   din Ordonanța Guvernului nr. 
71/2002 

Autocamioan transport marfă local și staționare sub 10 km  
       
  158 LEI/ORĂ 

28.  
Art. 43 alin. (7) din Legea … nr. 51/2006, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor de exploatare ori 
de investiții. 
Taxe speciale pentru furnizarea/prestarea unui serviciu de 
utilități publice. 

- - 



17 

Președinte                                                                                  CFP                                                                                               Secretar                                                                  

 

 
 

REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL 

  

  

 
 
 

1.  Art. 485 alin. (1) a) veteranii de razboi,vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi sunt scutite de Taxa specialea pentru 
serviciul de salubrizare si  Taxe speciale pe linia protecției civile 

  

 
 
 
                                      Compartiment financiar-contabil, taxe și impozite locale și achiziții publice 
 
                           Primar,                                               Consilier superior,                      Inspector, 
                Strugariu Mircea-Andrei                                  Văleanu Mihaiela                    Sahlean veronica 
                                                                               
 
 
                                                                                        
 
 
 

29.  
20.Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și 
c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea … nr. 
101/2006, republicată 

Taxa vitanjare decantor bloc / apartament     100 lei/an            107 lei/an 

30.      - - 

31.  21.Art. 486 alin (1) și (3) din Codul fiscal 
Taxa pentru oficierea căsătoriei în zilele nelucrătoare 
 

100 lei             107 lei 

32.  22.Art. 486 alin (1) și (3) din Codul fiscal 
Taxa pentru oficierea căsătoriei în alte locuri 
 

   50 lei              54 lei  

33.            
 
 

34.  
Art. 35 alin. (5) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 44/2008 … 

Taxe locale pentru servicii de asistență și reprezentare  - - 
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   ANEXA 2 
    la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pârtestii de Jos nr. / 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 

 
 

PROCEDURA 
de instituire a altor taxe locale in vederea asigurarii de servicii la solicitarea persoanelor fizice si juridice 

pe teritoriul comunei Pârteștii de Jos 
 
           Prezenta procedura stabilește cadrul juridic   privind etapele și modalitățile ce trebuiesc îndeplinite conform alin.3 a art.486 din Legea 
227 /2015   Cuantumul taxelor  se stabilesc anual prin hotărâri ale Consiliului Local , taxele  se vor face venit la bugetul local . 
proiectului de act normativ   prin care se stabilesc alte taxe locale  urmează să fie făcut public prin afișare la sediul Primăriei Comunei 
Partestii de Jos și pe site-ul primăriei 
          La art.1 Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice, comert stradal, taxa se  achită anticipat, la casieria Primăriei comuneri 
Partestii de Jos. 
          La art.2 Taxe speciale pe linia protecției civile   Pentru asigurarea finanţării cheltuielilor acestui domeniu, în conformitate cu 
prevederile art. 69, aliniat 2 şi art.25 litera „d” din Legea nr. 481 din 08 noiembrie 2004 privind protecţia civilă, propunem menţinerea „Taxei 
speciale pentru protecţia civilă”   pentru fiecare persoana fizica detinatoare de locuinta şi   pentru contribuabili persoane juridice cu excepția 
instituțiilor publice, asociațiilor, fundațiilor și celorlalte persoane juridice fără scop patrimonial, care au sediul,   puncte de lucru sau /și bunuri 
impozabile pe raza comunei., Această taxă este normală deoarece este destinată pregătirii pentru realizarea scopului uman de apărare a 
vieţii şi bunurilor oamenilor, este legală, C.L. are atributia stabilirii de taxei speciale pe linia protecţiei civile , necesară întru-cât protecţia 
civilă a fost lipsită de fondurile dotării corespunzătoare   şi drept urmare, logistica activităţilor este inexistentă . Anual sunt necesare 
cheltuieli cu protecţia civilă   : a. cheltuieli pentru investiţii achiziţionarea de utilaje, maşini, aparatură şi altă tehnică necesare pentru 
intervenţiile la situaţiile de urgenţă şi  materiale din dotarea pentru protecţia in situaţii de urgenţă     achiziţionarea de carburanţi şi piese de 
schimb, asigurarea plăţii drepturilor voluntarilor .  Taxa se datoreaza anual, termen de plata 31.03 (avind in vedere ca suma este de pina la 
50 ron inclusiv), data dupa care se vor percepe majorari de intirziere, potrivit reglementarilor legale in vigoare. 
          La art .3 Taxele  se achită anticipat, la casieria Primăriei comuneri Partestii de Jos ,taxa constituie venit la bugetul loca l, venit care 
este utilizat pentru acoperirea cheltuielilor generate de asigurarea consumabilelor, birotică, investiții în echipamente informatice, etc 
          La art.4 Taxa  pentru prestări de servicii specifice în domeniul cadastrului și agriculturii - remasurare teren,se achită anticipat, la 
casieria Primăriei comuneri Partestii de Jos , o copie a documentului de plată anexându-se la cererea depusa la registratura primariei. 
          La art. 5-7 plata taxei cu inchirierea caminelor ,a meselor si scaunelor se face inainte  sau dupa eveniment in  cel mult 3 zile 
lucratoare .Taxa de garantie pentru camine se achita inainte de eveniment pina  la data predarii caminului, care se restituie dupa evenimen 
la predarea caminului daca nu sunt lipsa lipsesa bunuri sau sint deteriorate.Se restituie mai putin cu contravaloarea pagubelor consemnate 
intr-un proces verbal, 
          La art.8 si 9 plata taxei cu inchirierea terenurilor se face la datele stabilite in contractele de inchiriere cu incredintare directa .       
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          La  art.10 – 15 plata taxei cu inchirierea spatiilor  se face la termenele si cuantumul stabilite prin contractul de inchiriere , cu 
respectarea tuturor prevederilor contractuale .  

 
 
 
  
 
                        
                                                                                                         Compartiment financiar-contabil,  
                                                                                                    taxe și impozite locale și achiziții publice 
                 Primar,                                                                                     Consilier superior,                        
    Strugariu Mircea-Andrei                                                                       Văleanu Mihaiela                                         
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                                                                                       ANEXA 3 
la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pârtestii de Jos nr.  /  

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 

 
                       
                                            
                                   Acordarea a scutirii de la plata majorarilor de intirziere aferente obligatiilor bugetare 
        in conditiile capitolului IV din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala Art.185  alin (6) si alin 
(1),punctul (b) 

 
 
                                                                              PROCEDURA  
de acordare a scutirii de la plata majorarilor de intirziere aferente obligatiilor bugetare constind in impozite si taxe locale 

datorate bugetului local de catere persoanele fizice de pe raza UAT Pârteștii de Jos conform prevederilor din Legea 
207/2015 privind Codul de procedura fiscala 

 
 În cuprinsul art.185 alin (6) prevede ca prin hotărâre a autorităţii deliberative se aprobă procedura de acordare a înlesnirilor la 

plată, iar  
alin. (1) -precizeaza - la cererea temeinic justificata a contribuiabilului , organul fiscal poate acorda pentru obligatiile fiscale restante inlesniri   
la plata iar punctul  b) scutiri de majorari de intirziere  pentru obligaţii bugetare restante 
Scutirea se aplică majorărilor aferente obligaţiilor principale stinse până la data de 15.12.2022   
 

                                Prezenta procedură se aplică persoanelor fizice care, la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, datorează 
majorări   pentru neachitarea impozitelor şi taxelor locale,  , calculate în limita termenului de prescripţie prevăzut de actele normative în 
vigoare .   Prezenta procedură se aplică pe raza administrativ – teritorială a comunei Pirtestii de Jos şi va fi adoptată prin hotărâre a 
Consiliului Local.  
                                Obiectivul şi scopul procedurii este reprezentat de atragerea de venituri cu celeritate la bugetul local, precum şi de 
respectarea principiului egalitaţii de tratament, respectiv stabilirea în mod nediscriminatoriu a criteriilor şi mijloacelor de acordare a 
facilităţilor fiscale  în cazul persoanelor  fizice    . 
 
                                 Pot beneficia de scutirile prevăzute în prezenta procedură persoanele fizice, care îndeplinesc cumulativ următoarele 
condiţii : 
 
 a) sting integral, până la data de 15.12.2022, obligaţiile principale constând în impozite, taxe, datorate bugetului local al  comunei Pirtestii 
de Jos; 
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 b) depun cerere pentru a beneficia de aceste facilităţi, până la data de 24.12.2022.  
                                 Dacă persoana fizică are mai multe tipuri de obligaţii la bugetul local şi face plata integrală numai pentru un anumit 
impozit, taxă , prezenta procedură de scutire de la plată se va aplica, în mod corespunzător, numai pentru majorările , aferente respectivului 
impozit local/taxă locală . 
   
                                  Modalitatea de implementare a procedurii 
(1) Pentru a beneficia de scutire, solicitanţii vor depune la registratura , până la data de 24.12.2022  inclusiv, o cerere temeinic justificată. 
(2)Cuantumul scutirii pentru fiecare beneficiar este reprezentat de cuantumul majorărilor de întârziere aferente impozitului , taxei,   achitate 
integral, în condiţiile prezentei proceduri. 
 (3)Cererea privind scutirea de la plata majorărilor  de întârziere aferente impozitelor, taxelor locale,  va fi analizată în termen de 30 zile de 
la data înregistrării de către serviciul de specialitate   de impozite şi taxe locale   . În urma analizei efectuate, se va întocmi un referat de 
către serviciul de specialitate, privind acordarea/neacordarea facilităţii, care va fi supus spre aprobare Primarului Comunei  Pirtestii de Jos, 
fără a fi necesară aprobarea fiecărei cereri prin hotărâre a Consiliului Local. În baza referatului de acordare/neacordare,  emis de către 
serviciul de impozite şi taxe  se va efectua operarea efectivă a facilităţilor acordate  prin scaderea efectiva din evidenţele fiscale, despre 
acest lucru fiind înştiinţată persoana fizică care a depus cererea. 
 Serviciul de impozite şi taxe locale  , verifică: îndeplinirea condiţiei privind achitarea integrală, la data solicitării, a impozitelor şi taxelor 
locale,   datorate bugetului local , pentru care se solicită scutirea, precum şi respectarea oricărei alte prevederi a prezentei proceduri.   
În cazul în care persoana fizică nu este eligibilă raportat la condiţiile prezentei proceduri, serviciul de specialitate îi comunică în scris acest 
lucru. Prezentul referat constituie Anexa  la HCL.   
 

 
                                            Compartiment financiar-contabil, taxe și impozite locale și achiziții publice 
 
                           Primar,                                               Consilier superior,                            Inspector , 
                Strugariu Mircea-Andrei                                  Văleanu Mihaiela                          Sahlean Veronica 
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ANEXA 4 

la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Pârtestii de Jos nr. / 
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022 

REGULAMENT 

PRIVIND APLICAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

ÎN COMUNA PÂRTEȘTII DE JOS 

 
CAPITOLUL I 

DISPOZITII GENERALE 
 

 
ART. 1 - Cadrul legislativ 

Prezentul regulament s-a intocmit in conformitate cu: 

• Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

• Legea serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile 

specific serviciului de salubrizare a localitatilor; 

• Ordinul nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor 

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Legea nr. 273/2006 a finantelor publice locale, cu cu modificarile si completarile ulterioare 

• Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

• Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare 

• Ordonanta de urgenta nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata prin Legea 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare 

• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare 
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CAPITOLUL II 

STABILIREA IMPUNEREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 
 
 
ART. 2 - Reguli generale 

(1) In vederea asigurarii finantarii serviciilor de salubrizare, UAT  Pârteștii de Jos are obligatia sa  stabileasca, în conditiile legii, taxe speciale 

de salubrizare în sarcina utilizatorilor care beneficiaza de serviciile de salubrizare, astfel incat sa acopere costurile operatorilor de 

salubrizare care deservesc utilizatorii respectivi. 

(2) - Prin prezentul regulament se reglementeaza instituirea si administrarea taxei speciale de salubrizare în cazul utilizatorilor persoane fizice, 

respectiv utilizatorilor persoane juridice, iar veniturile  încasate din colectarea taxelor speciale de salubrizare vor asigura finantarea 

activitatilor Serviciului de Salubrizare. 

(3) Pe teritoriul UAT Pârteștii de Jos, se instituie taxa speciala de salubrizare in vederea asigurarii urmatoarelor activitati ale serviciului de 

salubrizare pentru generatorii de deseuri comunale - denumiti în continuare utilizatori persoane fizice , respectiv utilizatori persoane 

juridice, în conditiile stabilite de prezentul regulament: 

i. colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si similare reziduale, generate de catre utilizatorii persoane fizice și 

utilizatorii persoane juridice ; 

ii. colectarea separata si transportul separat al deseurilor menajere si similare reciclabile pe 3 fractii (hartie si carton, plastic si metal, 

sticla), generate de catre utilizatorii persoane fizice și persoane juridice. 

(4) Utilizatori ai serviciului de salubrizare sunt toti utilizatorii persoane fizice și persoane juridice care beneficieaza de activitati specifice 

serviciului de salubrizare pentru deseurile generate pe teritoriul UAT Pârteștii de Jos. 

(5) Taxa speciala de salubrizare are regim juridic al taxei speciale si se datoreaza catre bugetul local al comunei Pârteștii de Jos . 

(6) Valoarea taxei speciale de salubrizare se stabileste si se aproba prin hotarare a Consiliului Local al UAT Pârteștii de Jos, in baza fiselor de 

fundamentare pe elemente de cheltuieli, intocmite de catre operator in conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor, elaborate de catre A.N.R.S.C. 
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ART. 3 - Valoarea taxei speciale de salubrizare 

(1) Se instituie taxa speciala de salubrizare, pe teritoriul UAT Pârteștii de Jos, pentru utilizatorii persoane fizice și persoane juridice, anual prin 

Hotarâre a Consiliului Local al Comunei Pârteștii de Jos. 

(2) Taxa speciala de salubrizare, se datoreaza incepand cu anul depunerii de „Declaratiei de impunere pentru stabilirea taxei speciale de 

salubrizare”. 

(3) Cuantumul taxei speciale de salubrizare, pentru utilizatorii persoane fizice , se stabilește  :  - pentru 1 persoana – un tarif 

lei/an și pentru 2 sau mai multe persoane indiferent de numărul lor - alt tarif lei/an; 

(4) Cuantumul taxei speciale de salubrizare, pentru utilizatorii persoane juridice , se stabilește anual conform Hotarârii a Consiliului Local al 

Comunei Pârteștii de Jos. 

(5) Taxa speciala de salubrizare se datoreaza de catre toti utilizatorii serviciului, cuantumul  anual se calculeaza în functie de tipul de 

utilizator si se instituie astfel: 

(a) Utilizatorii persoane fizice  

i. taxa speciala de salubrizare se calculeaza persoanelor care locuiesc în imobilul rezidential/mixt, iar impunerea taxei speciale de 

salubrizare se face pentru proprietarul imobilului; 

ii. numarul de persoane pentru care se face impunerea taxei speciale de salubrizare va fi conform declaratiei pe proprie raspundere a 

proprietarului/chiriasului; 

(b) Utilizatorii persoane juridice 

i. taxa speciala de salubrizare se calculeaza conform declaratiei pe proprie raspundere a reprezentantului 

legal/actionarului/administratorului ; 

(6) In cazul în care utilizatorii persoane fizice nu depun declarație, impunerea taxei de salubrizare se va face din oficiu pe numele 

deținătorului locuinței în baza consultării evidențelor existente la nivelul Primăriei comunei Pârteștii de Jos, considerându-se ca fiind 

utilizatori și beneficiari ai serviciului de salubrizare. 

(7) In cazul utilizatorilor persoane juridice , nedepunerea declaratiei de impunere in termenul stabilit in prezentul regulament, obligatia de 

plata a taxei speciale de salubrizare se va face din oficiu, considerându-se ca fiind utilizatori și beneficiari ai serviciului de salubrizare. 

(8) In cazul utilizatorilor persoane juridice  nedepunerea declaratiei de impunere in termenul stabilit in prezentul regulament sau neachitarea 
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taxei in termen de 30 zile, duce la imposibilitatea  prestarii serviciilor . 

(9) Persoanele fizice și persoanele juridice ce depun declarații că  nu utilizează și nu sunt beneficiarii ai serviciului de salubrizare , trebuie să 

anexeze la declarație documente doveditoare din care să rezulte că nu uitilizează acest serviciu sau declarațiile a doi martori vecini , fapt 

pentru care nu se vor stabili taxe de salubrizare pentru aceste cazuri. 

 
ART. 4 - Declararea taxei speciale de salubrizare 

(1) Au obligatia de a depune „Declaratia de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare” si datoreaza taxa speciala de 

salubrizare: 

(a) persoanele fizice care detin în proprietate o cladire (locuita/nelocuita/locuita temporar), indiferent de destinatia ei 

(rezidentiala/nerezidentiala/mixta), aflata pe teritoriul UAT comuna Pârteștii de Jos; 

(b) persoanele juridice si persoanele fizice care desfasoara activitatile economice pe baza liberei initiative, precum si cei care exercita în 

mod autonom sau prin asociere orice 

profesie liberala care detin în proprietate cladiri rezidentiale/mixte/nerezidentiale, aflate pe teritoriul UAT Pârteștii de Jos. 

(c) pentru imobilele aflate in proprietate publica sau privata a statului ori a UAT Pârteștii de Jos, date în administrare, concesionate, 

închiriate, date în folosinta, dupa caz, oricaror utilizatori persoane fizice ai serviciului de salubrizare, taxa speciala de salubrizare se 

datoreaza de concesionari, locatari, titularii dreptului de folosinta, dupa caz, aflate pe teritoriul UAT Pârteștii de Jos; 

(d) utilizatorul final, persoana juridica sau persoana fizica si care desfasoara activitati economice pe baza liberei initiative, precum si cei 

care exercita în mod autonom sau prin asociere orice profesie liberala, aflate pe teritoriul Pârteștii de Jos; 

(e) in cazul în care o cladire situata pe teritoriul UAT Pârteștii de Jos, se afla în proprietatea comuna a doua sau mai multe persoane, 

„Declaratia de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare” se poate depune de unul dintre coproprietari sau de fiecare în parte, 

dupa caz; 

(f) atunci cand o cladire a fost dobandita în cursul anului, taxa de salubrizare se datoreaza de catre utilizatorul respectiv, cu începere 

din anul următor  in care a fost dobandita, indiferent de data depunerii declaratiei la Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Primariei 

Pârteștii de Jos; 
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(g) in caz de deces al titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, obligatia de depunere a declaratiei de impunere si obligatia de 

plata a taxei revine deopotriva mostenitorului/mostenitorilor de drept/utilizatorului.  

(h) in cazul radierii/suspendarii activitatii/încetarii activitatii proprietarului sau utilizatorului persoana juridica , depunerea declaratiei 

prevazute in prezentul regulament se face de catre reprezentantul/împuternicitul utilizatorului persoana juridica. Scaderea din evidenta 

fiscala se face, începand cu data de 1(unu) a anului următor . 

(i) in cazul unei cladiri care a fost înstrainata, demolata sau distrusa, dupa caz, în cursul anului, taxa de salubrizare înceteaza a se mai 

datora de persoana respectiva cu începere de la data de 1(unu) a anului următor celei în care cladirea a fost înstrainata, demolata sau 

distrusa, exclusiv în baza declaratiei depuse la Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Primariei Pârteștii de Jos. 

(2) In cazul in care intervin modificari in datele prevazute in declaratia de impunere initiala in cazul utilizatorul persoana fizica (domiciliu, 

numar de persoane, etc.) si in cazul utilizatorului  persoana juridica ( adresa, etc.), utilizatorul va depune o declaratie rectificativa in 

termen de 30 zile de la data aparitiei modificarilor respective. 

(3) Declaratia de impunere pentru stabilirea taxei speciale de salubrizare se depune anual până la data de 31.05. , iar obligatia impusa va fi 

incepand cu 01.01. a anului în cauză. 

a) la sediul primariei Pârteștii de Jos ; 

b) pe adresa de e-mail: pirtestii@yahoo.com 

 

CAPITOLUL III 

PROCEDURA DE PLATA A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 
 

 
ART. 5 – Plata taxei speciala de salubrizare 

(1) Termenul de plată pentru achitarea taxei de salubrizare este de 50% din debit până la data de 31 martie a anului curent și 

50% până pe 30 septembrie.  

(2) Neplata taxei speciale de salubrizare la termenele stabilite, respectiv întarzierea la plata atrage dupa sine calculul si plata 

majorarilor de întarziere, conform legislatiei in vigoare. 

mailto:pirtestii@yahoo.com
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(3) Pentru recuperarea sumelor datorate cu titlu de taxa de salubrizare se aplica masurile de urmarire si executare silita, 

conform legislatiei in vigoare. 

(4) Taxa speciala de salubrizare se poate achita prin urmatoarele modalitati de plata: 

a) In numerar la punctele de încasare ale Primariei Pârteștii de Jos – Compartimentul Impozite si Taxe Locale;     

b)           Prin virament bancar în contul RO78TREZ59421360206XXXXX  deschis la Trezoreria Gura – Humorului.   

 

 

 

CAPITOLUL IV 

PROCEDURA DE UTILIZARE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE 

ART. 6 - Reguli generale 

(1) Sumele incasate din taxa speciala de salubrizare sunt venituri ale bugetului local al comunei Pârteștii de Jos, sunt încasate de la 

utilizatorii serviciilor de salubrizare si se utilizeaza integral pentru finantarea cheltuielilor curente de întretinere a acestor servicii. 

(2) Decontarea catre operatorul de salubritate din comuna Pârteștii de Jos, a prestatiilor efectuate de catre acesta, se 

realizeaza de catre Serviciul financiar direct catre operatorul serviciilor de salubrizare, pe baza facturilor însotite de detalierea 

cantitatilor/serviciilor prestate, in conformitate cu prezentul regulament, stabilind un cadru limitativ al cantitatilor colectate, al tipului 

de deseuri colectate si cadru limitativ raportat la indeplinirea obligatiei de plata a taxei speciale de catre utilizatorii persoane fizice și 

juridice catre Primaria comunei Pârteștii de Jos. 

 

(3)Compartimentul Impozite si Taxe Locale  din cadrul Primariei comunei Pârteștii de Jos, care colecteaza taxa stabilita pentru 

serviciul de salubrizare, are urmatoarele atributii: 

a) urmareste depunerea declaratiilor de catre persoanele fizice si asigura înregistrarea acestora; 

b) încaseaza prin casieria institutiei de la utilizatorii casnici si utilizatorii non-casnici taxa stabilita în temeiul Hotararii 

Consiliului Local; 
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c) tine evidenta sumelor datorate/încasate defalcat pe tipuri de beneficiari; 

d) asigura depunerea în contul special constituit pentru administrarea taxei de salubrizare a sumelor încasate în numerar la 

casierie; 

e) opereaza în evidentele proprii debitarile si încetarile obligatiilor de plata prevazute de 

             actele normative/administrative în vigoare; 

        f) asigura recuperarea sumelor neachitate si datorate cu titlu de taxa de salubrizare prin aplicarea masurilor de urmarire si executare 

silita, conform legislatiei in vigoare; 

        g) colaboreaza cu compartimentele de specialitate, precum si cu Directia Economica, care tine evidenta pe baza de documente 

justificative a sumelor platite operatorului de salubrizare, în vederea unei cat mai bune gestionari a Sistemului de Management Integrat al 

Deseurilor. 

 

CAPITOLUL IV 

CONTRAVENTII SI SANCTIUNI 

 

ART. 7 Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament sau neîndeplinirea obligatiilor stabilite prin acesta, daca nu au fost comise în 

astfel de conditii încat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, constituie contraventii. 

ART. 8 Nedepunerea declaratiei de impunere/rectificative precum si depunerea acestora peste termen, constituie contraventie si se 

sanctioneaza cu amenda conform legislatiei in vigoare. 

ART.9 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele împuternicite din cadiul autoritatilor administratiei 

publice locale.    

 
CAPITOLUL V 

DISPOZITII FINALE 
 

ART. 10 Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Compartimentul Impozite si Taxe din cadrul Primariei comunei Pârteștii de Jos, 

se realizeaza cu respectarea legislatiei in vigoare. 
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ART. 11 Anexe la prezentul Regulament: 

- Anexa- „Declaratia de impunere (initiala/rectificativa) in vederea stabilirii taxei speciale de salubrizare – utilizatori persoane fizice și 

persoane juridice “. 

                                                                                                   Anexa  la Regulament 

 

                                                                                                                           Dată și semnată în fața noastră 

                                                                                                                                 Astăzi............................. 

 

 

D E C L A R A Ț I E 

            Subsemnatul (a)..........................................................................fiul(fiica) lui........................și.................................. 

CNP..........................................  domiciliat în ....................................... jud. .........................., posesor al B.I.(C.I.) seria............ 

nr.................. eliberat(ă) de Poliția orașului.............................la data de.................cunoscând prevederile art.326 Cod penal, privind 

mărturia mincinoasă, în vederea stabilirii taxei de salubrizare declar pe proprie răspundere următoarele: 

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................. 

               Drept pentru care dau prezenta declarație pentru a-mi servi la Primăria comunei Pârteștii de Jos, jud.Suceava. 

 

                  Data,                                                                              Semnătura, 

          .......................                                                                  .............................. 


