
ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA                                                    
CONSILIUL  LOCAL  BUESTI

HOTARARE

privind aprobarea unor impozite  si taxe locale ce se vor aplica in
 comuna Buesti, judetul Ialomita in anul fiscal 2018

         Consiliul Local al comunei Buesti, judetul Ialomita, 
          Avand in  vedere:

- proiectul de hotarare initiat  de  Primarul comunei Buesti, domnul  Mihaila
Nicolae, prin  care  propune nivelurile  unor impozite si  taxe locale pentru anul fiscal
2018;

- prevederile art. 5 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) şi art. 27 din
Legea nr.  273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi  completările
ulterioare,

 - prevederile Titlului IX din Legea nr. 227 din 8.09.2015 privind Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
- prevederile art. 6 alin. (1) – (8) din Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind

transparenţa  decizională  in  administraţia  publică,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;

Examinand  raportul  nr.  2931  din   13.12.2017  al   compartimentului  de
specialitate  al  primarului    si   avizul    nr.  2932  din  13.12.2016  al  Comisiei  de
specialitate   a Consiliului Local al comunei Buesti, judetul Ialomita;
.         In  temeiul art. 36 alin. (2) lit. b)  si  alin. (4) lit.c), art. 45 alin. (2), lit. c) si art.
115 alin. (1), lit. b) din  Legea nr. 215/2001  privind  administratia  publica  locala,
republicata,  modificata  si completata,

HOTARASTE:

Art.  1 -  Se stabilesc impozitele  şi  taxele locale  pentru anul 2018, la  nivelul
comunei Buesti, judeţul Ialomiţa, după cum urmează:

a)  nivelurile prevăzute in Tabloul cuprinzand impozitele şi taxele locale
pentru  anul  2017,  constituind  anexa nr.  1,  care  face  parte  integrantă  din  prezenta
hotărare;

b)  pentru  clădirile  rezidenţiale  şi  clădirile-anexă,  aflate  in  proprietatea
persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2 %,
asupra valorii impozabile a clădirii;

c) pentru clădirile nerezidenţiale aflate in proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3 % asupra valorii care
poate fi:

- valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator
autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

-  valoarea  finală  a  lucrărilor  de  construcţii,  in  cazul  clădirilor  noi,
construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;



- valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de
proprietate, in cazul clădirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

d) pentru clădirile nerezidenţiale aflate in proprietatea persoanelor fizice,
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii;

e)  in cazul in care valoarea clădirii nerezidenţiale nu poate fi  calculată
conform prevederilor art.458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, impozitul se calculează
prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 din
Legea nr. 227/2015;

f)  pentru  clădirile  rezidenţiale  aflate  in  proprietatea  sau  deţinute  de
persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
0,2 % asupra valorii impozabile a clădirii;

g)  pentru  clădirile  nerezidenţiale  aflate  in  proprietatea  sau  deţinute  de
persoanele juridice,impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
1,3 % asupra valorii impozabile a clădirii;

h)  pentru  clădirile  nerezidenţiale  aflate  in  proprietatea  sau  deţinute  de
persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe
clădiri  se  calculează prin aplicarea unei  cote  de  0,4%  asupra valorii  impozabile  a
clădirii;

i) in cazul in care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă
a clădirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri
este 5%.

j) in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%;
k) taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30%

din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale;
l)  taxa  pentru  eliberarea  unei  autorizaţii  de construire  pentru  o clădire

rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu  0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor
de construcţii;

m) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii
decat cele menţionate la lit. l) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente;

n) taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30%
din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale;

o)  taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a
unei  construcţii  este  egală  cu  0,1%  din  valoarea  impozabilă  stabilită  pentru
determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate;

p)  taxa  pentru  eliberarea  autorizaţiei  necesare  pentru  lucrările  de
organizare de şantier in vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse in altă
autorizaţie  de  construire,  este  egală  cu  3%  din  valoarea  autorizată  a  lucrărilor  de
organizare de şantier;

r)  taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi,
căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor
de construcţie;



s) taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea
cotei taxei de 3% la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate;

t) impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la
suma incasată din vanzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, după cum urmează:

t1) cota de impozit de 2%, in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o
piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală,
prezentarea  unui  film  la  cinematograf,  un  spectacol  de  circ  sau  orice  competiţie
sportivă internă sau internaţională;

t2) cota de impozit de 5% in cazul oricărei altei manifestări artistice decat
cele enumerate la lit. t1).

Art. 2 – Se stabileşte acordarea unei bonificaţii de 10% in următoarele cazuri:
a)  pentru  plata  cu  anticipaţie  a  impozitului  pe  clădiri,  datorat  pentru

intregul an de către contribuabili,pană la data de 31 martie a anului;
b)  pentru  plata  cu  anticipaţie  a  impozitului  pe  teren,  datorat  pentru

intregul an de către contribuabili,pană la 31 martie a anului;
c)  pentru  plata  cu  anticipaţie  a  impozitului  pe  mijlocul  de  transport,

datorat pentru intregul an de către contribuabili, pană la 31 martie a anului.
Art.   3  Majorarea anuala  prevazuta  la  art.  489 alin  (1)  si  (2)  din Legea nr.

227/2015 se stabileste dupa cum urmeaza
a)  in  cazul  impozitului/taxei  pe  clădirile  rezidenţiale  şi  clădirile-anexă,

aflate  in  proprietatea  persoanelor  fizice,cota  aditionala  este  de  10  %  din  cota  de
impozit propusa.

b)  in  cazul impozitului/taxei  pe clădirile  nerezidenţiale  aflate  in
proprietatea  persoanelor  fizice,cota  aditionala  este  de  10  %  din  cota  de  impozit
propusa.

c) in cazul impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale aflate in proprietatea
sau deţinute de persoanele juridice,cota aditionala este de 10 % din cota de impozit
propusa.

d)  in  cazul  impozitului/taxei  pe clădirile  nerezidenţiale  aflate  in
proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,cota aditionala este de 10 % din cota
de impozit propusa.

e) in cazul  impozitului/taxei pe terenurile amplasate in intravilan aflate in
proprietatea  persoanelor  fizice,cota  aditionala  este  de  10  %  din  cota  de  impozit
propusa.

f) in cazul  impozitului/taxei pe terenurile amplasate in intravilan aflate in
proprietate sau detinute de  persoanele juridice,cota aditionala este de 10 % din cota de
impozit propusa.

g)in cazul  impozitului/taxei pe terenurile amplasate in extravilan aflate in
proprietatea  persoanelor  fizice,cota  aditionala  este  de  10  %  din  cota  de  impozit
propusa.

h)in cazul  impozitului/taxei pe terenurile amplasate in extravilan aflate in
proprietate sau detinute de  persoanele juridice,cota aditionala este de 10 % din cota de
impozit propusa.
              (2)  Primarul  şi  compartimentul  contabilitate din cadrul  aparatului  de



specialitate al Primarului comunei Buesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotărari.

Art. 4  –  (1)  Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren şi impozitul pe
mijlocul de transport, se plăteşte anual, in două rate egale, pană la 31 martie, respectiv
30 septembrie, inclusiv.

    (2) Pentru impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren, impozitul
pe mijloace de transport precum şi taxa pentru afişaj in scop de reclamă şi publicitate,
datorate bugetului local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de pană la 50
lei inclusiv, plata se face integral pană la primul termen de plată.

Art. 5  –  Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de
persoane fizice prevazute la art. 456 (1), 464 (1), 469 (1), 476 (1) din Legea 227 /
2015, conform anexei nr. 3 care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art.  6  -  Se  menţine  delimitarea  zonelor  aprobată  prin  Hotărarea  Consiliului
Local al comunei   Buesti,  respectiv   zona   A,   aplicandu-se   coeficientul   de
corecţie  de  1,10,corespunzător rangului IV al comunei Buesti pentru:

- impozitul pe clădiri;
-  impozitul  pe teren  intravilan altă  categorie  de  folosinţă  decat  cea de

terenuri cu construcţii;
- impozitul pe teren extravilan.

Art.7  -  Prezenta   hotărare  se  comunică   Primarului  comunei  Buesti,
compartimentul  contabilitate  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Primarului
comunei  Buesti  şi  Instituţiei  Prefectului  -  judeţul  Ialomiţa,  in  vederea  exercitării
controlului  cu  privire  la  legalitate  şi  se  aduce  la  cunostinţă  publică  prin  grija
secretarului  comunei  Buesti,  prin  afişare  la  sediul  autorităţii  administraţiei  publice
locale şi prin publicare pe site buesti.ro.

Art. 8 –  Lista  actelor normartive prin care sunt instituite impozitele si taxele
locale inclusiv Hotararile Consiliului local  al comunei Buesti prin care s-au stabilit
impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, conform
anexei nr 2 care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

Art. 9 – (1)  Prezenta a fost adoptată cu respectarea art. 45 alin. (2) lit. c) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
                      (2) Primarul şi compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Buesti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei
hotărari.

PRESEDINTE
DE SEDINTA,

Nr. 45                                                                                Contrasemneaza
Adoptata la Buesti                                                              Secretar comuna
Astazi 20.12.2017



CONSILIUL LOCAL BUESTI
JUDETUL IALOMITA                                                                                                          

                                                                                                            Anexa nr. 1
la H.C.L. nr. 45/20.12.2017 

                                                                                                           

TABLOUL 
cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale,

alte taxe asimilate acestora, pentru anul 2018

 

CODUL FISCAL -TITLUL IX
Impozite si taxe locale

           
             

A.  IMPOZITUL  SI  TAXA  PE  CLADIRI
VALORILE  IMPOZABILE

pe metru patrat de suprafata construita desfasurata 
la cladiri, in cazul persoanelor fizice 

Art . 457 alin (2)

Tipul cladirii

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL
2018

Valoarea impozabila 
- lei/mp -

Cu instala-
tii de apa canalizare,

electricitate si
incalzire (conditii

cumulative)

Fara instalatii de apa,
canalizare, electricitate

sau incalzire

0 1 2
A. Cladiri cu cadre din beton armat sau  cu pereti exteriori din 
caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma 
unui tratament termic si/sau chimic

1000 600

B. Cladire cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala, din 
caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic si /sau chimic

300
200

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti 
exteriori din caramida arsa sau din alte materiale nesupuse 
unui tratament termic si/ sau chimic

200 175

D. Cladire-anexa cu pereti exteriori din lemn, din piatra 
naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte 125 75



materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic
E. In cazul contribuabilului  care detine     la  aceeasi  adresa  
incaperi  amplasate la subsol, demisol, si/sau la mansarda , 
utilizate ca locuinta , in oricare dintre tipurile de cladiri 
prevazute la lit. A-D

75% din suma
care s-ar aplica

cladirii

75% din suma care  s-
ar aplica cladirii

F. in cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
incaperi amplasate la subsol, la demisol  si / sau la mansarda , 
utilizate in alte scopuri  decat cel de locuinta , in oricare dintre
tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D

50%din suma
care s-ar aplica

cladirii

50%din suma care   s-
ar aplica cladirii

*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru cladirile proprietate publica sau private a statului ori a unitatilor
administrative-teritoriale,  concesionate,  inchiriate,  date  in  administrare  ori  in  folosinta,  dupa  caz,  persoanelor
juridice,  se  stabileste  taxa   pe  cladiri,  care  reprezinta  sarcina  fiscala  a  concesionarilor,  locatarilor,  titularilor
dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri.

 *) Valorile impozabile a cladirii se ajusteaza cu  coeficientul de corectie corespunzator zonei si rangului localitatii
BUESTI  (zona A ,rang. IV-1.10)  si a cotei aditionale de 10 % permisa de art. 489 din Legea nr 227/2015 privind
codul fiscal si aprobata prin HCL.

B. IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN  INTRAVILAN

B1. In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria
de  folosinţă  terenuri  cu  construcţii,  impozitul/taxa  pe  teren  se  stabileşte  prin  inmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată in hectare, cu suma de  1.788 lei,  corespunzătoare  zonei A,
rangul IV, de incadrare a comunei Buesti.

B2. In cazul unui teren amplasat  in intravilan, inregistrat in registrul agricol la altă
categorie de folosinţă decat cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte
prin inmulţirea suprafeţei terenului, exprimată in hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută
la pct. B3.

B3. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit pct. B2, se folosesc sumele din
tabelul următor,exprimate in lei pe hectar:
                                                                                                                 

A
1 Teren arabil 33,9
2 Pasune 25,4
3 Faneata 25,4
4 Vie 55,7
5 Livada 64,1
6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera

33,9
7 Terenuri cu ape 18,2
8 Drumuri si cai forestiere

-
9 Neproductiv -

B4.Valorile din tabel contin coeficientul de corectie de 1,1 conform rangului IV zona A si cota  aditionala de 
10 % permisa de art. 489 din Legea nr 227/2015 privind codul fiscal si aprobata prin HCL.



C. IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN EXTRAVILAN

In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin 
inmulţirea suprafeţei terenului, exprimată in hectare, cu suma corespunzătoare 
prevăzută in următorul tabel,(art. 465 alin 7):

 NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2018
0 1 A
1 Teren cu constructii 37,5
2 Arabil 60,5
3 Pasune 33,9
4 Faneata 33,9
5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta  la nr. crt. 5.1.

66,6
5.1. Vie pana la intrarea pe rod -
6 Livada pe rod, alta decat  cea prevazuta la nr. crt. 6.1.

67,8
6.1. Livada pana la intrarea pe rod -
7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera cu exceptia celui 

prevazut la nr. crt. 7.1.
19,4

7.1. Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de 
protectie -

8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole
7,3

8.1. Teren cu amenajari piscicole 41,1
9 Drumuri si cai ferate -

10 Teren neproductiv -

              *) Valorile din tabel contin coeficientul de corectie de 1,1 conform rangului IV zona A si cota  aditionala de 
10 % permisa de art. 489 din Legea nr 227/2015 privind codul fiscal si aprobata prin HCL.

D. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

D1. In cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de 
transport se calculează in funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin inmulţirea fiecărei 
grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

 – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Nr. crt. Mijloace de transport cu tractiune mecanica

I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm³ sau fractiune din aceasta)
(art. 470 alin 2):

1 Motoare, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitate cilindrica de pana la
1600 cm³, inclusiv 8

2 Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 1601 cm³ si 2000 cm³ inclusiv 18
3 Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2001 cm³ si 2600 cm³ inclusiv 72



4 Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2601 cm³ si 3000 cm³ inclusiv 144
5 Autoturisme cu capacitate cilindrica  de peste 3001 cm³ 290
6 Autoturisme, autocare, microbuze 24

7
Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana 
la 12 tone, inclusiv 30

8 Tractoare inmatriculate 18
II. Vehicule inregistrate

1 Vehicule cu capacitate cilindrica: lei/200 cm³
1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica < 4.800 cm³ 4
1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm³ 6
2. Vehicule fara capacitate cilindrica inregistrata 50 lei/an

D2. In cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau 
mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare 
prevăzută in tabelul următor (art. 470 alin 5):
                    
                                                                              
                                                                                        

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima
admisa

Impozit 
(in lei/an)

Ax(e)
motor(oare) cu

sistem de
suspensie

pneumatica sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

I doua axe
1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone 0 142
2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone 142 395
3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone 395 555
4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 15 tone 555 1257
5 Masa de cel putin 18 tone 555 1257

II 3 axe
1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone 142 248
2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone 248 509
3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone 509 661
4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone 661 1019
5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 1019 1583
6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 1019 1583
7 Masa de cel putin 26 tone 1019 1583

III 4 axe
1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 ton 661 670
2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone 670 1046
3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone 1046 1661
4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 1661 2464
5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone 1661 2464



6 Masa de cel putin 32 tone 1661 2464

D3. In cazul unei combinaţi de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de
transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul
pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul următor
(art. 470 alin 6):

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima
admisa

Impozit 
(in lei/an)

Ax(e) motor(oare)
cu sistem de

suspensie
pneumatica sau
echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

I 2+1 axe
1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone 0 0
2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone 0 0
3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone 0 64
4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone 64 147
5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone 147 344
6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone 344 445
7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 445 803
8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 14 tone 803 1408
9 Masa de cel putin 28 tone 803 1408

II 2+2 axe
1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone 138 321
2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone 321 528
3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone 528 775
4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone 775 936
5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone 936 1537
6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone 1537 2133
7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone 2133 3239
8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 2133 3239
9 Masa de cel putin 38 tone 2133 3239

III 2+3 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1698 2363
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2363 3211
3 Masa de cel putin 40 tone 2363 3211

IV 3+2 axe
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone 1500 2083
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 2083 2881
3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 2881 4262
4 Masa de cel putin 44 tone 2881 4262

V 3+3 axe
1 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 853 1032
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mica de 40 tone 1032 1542



3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mica de 44 tone 1542 2454
4 Masa de cel putin 44 tone 1542 2454

D4. In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 
combinaţie de autovehicule prevăzută la D3, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu 
suma corespunzăoare din tabelul urmăor(art. 470 alin 7): 

Masa totala maxima autorizata
NIVELURILE APLICABILE IN ANUL

FISCAL 2018

Impozitul, in lei
a) Pana la 1  tona inclusiv 9
b) Peste 1 t, dar nu  mai mult de 3 t 34
c) Peste 3 t, dar  nu mai mult de 3 t 52
d) Peste 5 tone 64

  D5. In cazul mijloacelor de transport pe apă impozitul pe mijlocul de transport este egala cu 
suma corespunzăoare din tabelul următor(art. 470 alin 8):
1. Luntre, barci fara motor , folosite pentrupescuit  si uz  personal 21
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 56
3. Barci cu motor 210
4. Nave de sport si agrement *) 1119
5. Scutere de apa 210
6. Remorchere si impingatoare: x
     a) Pana la 500 CP inclusiv 559
     b) Peste   500 CP  si pana la 2.000 CP inclusiv 909
     c) Peste 2.000 CP si pana la  4.000 CP  inclusiv 1398
     d) Peste 4.000 CP 2237
8.Vapoare –pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din aceasta 182
9.Ceamuri, slepuri si barje fluviale: x
     a) Cu capacitate de incarcare pana la 1.500 tone  inclusiv 182
     b) Cu capacitate de incarcare de peste   1.500 tone si  pana la 3.000 
tone  inclusiv

280

     c) Cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 tone 490
                                                                                                                      

           E. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A
AUTORIZAŢILOR

E1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul rural, este egală
cu suma stabilită  conform tabelului următor(art. 474 alin 1):                                         

 

Art. 267 alin. (1)   Taxa pentru eliberarea certificatului
de urbanism, in mediul rural

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL
FISCAL 2018

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism Taxa , in lei
     a)  Pana la 150 mp inclusiv 3
     b)  Intre 151 si 250 mp inclusiv 3,5
     c)  Intre 251 si 500 mp inclusiv 4,5
     d)  Intre501 si 750 mp inclusiv 6
     e) Intre 751 si 1.000 mp inclusiv 7



     f)  Peste 1.000 mp 7 + 0,005  lei mp 
pentru fiecare mp care depaseste 1.000 mp

E2.  Taxa pentru avizarea certificatului  de urbanism de căre comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de căre primar sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului
judeţan se stabileşte la sumă de 15 lei (art. 474 alin 4).

E3.  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de
cercetare  şi  prospectare  a  terenurilor  in  etapa  efectuării  studiilor  geotehnice  ş  a  studiilor
privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de căre
titularii drepturilor de prospecţiune şi exploatare şi se calculează prin inmulţrea numărului de
metri păraţ de teren ce vor fi efectiv afectaţe la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o
valoare de 15 lei(art. 474 alin 10).

E4. Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţi de
expunere,corpuri ş panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi in spaţile publice este
de 8 lei, pentru fiecare  metru părat de suprafaţa ocupată de construcţie (art. 474 alin 14).

E5. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţi privind lucrările de racorduri şi branşamente
la reţele publice de apă canalizare, gaze, termice, energie electrică telefonie şi televiziune prin
cablu este de 13 lei, pentru fiecare racord (art. 474 alin 15) . 

E6.Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte
la suma de 9 lei(art. 474 alin 16) .

E7.Taxa pentru eliberarea autorizaţilor sanitare de funcţionare se stabileşte la suma de
20 lei(art. 475 alin 1) .

E8.Taxele pentru eliberarea atestatului de producător se stabileşe la  50 lei, respectiv
pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabileşte la
30 lei.

E9.Persoanele  a  căror  activitate  se  incadrează  in  grupele  561  -  Restaurante,  563  -
Baruri şi alte activităti de servire a băturilor şi 932 - Alte activităti recreative şi distractive
potrivit  Clasificării  activitatilor  din  economia  naţională-  CAEN,  actualizată  prin  Ordinul
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării
activitătilor din economia naţonală- CAEN,datorează bugetului local al comunei, oraşului sau
municipiului,  după caz, in a cărui rază administrativ-teritorială se desfăsoară activitatea, o
taxă  pentru  eliberarea/vizarea  anualăa  autorizaţiei  privind  desfasurarea  activitătii  de
alimentaţie publică in funcţie de suprafaţa aferentă activitătii respective, in sumă de:

a)  500 lei, pentru o suprafaţa de panăl a 500 mp, inclusiv;
b) 4.000 lei pentru o suprafaţa. mai mare de 500 mp.

F.  TAXĂ  PENTRU  FOLOSIREA  MIJLOACELOR  DE  RECLAMĂ  ŞI
PUBLICITATE

Valoarea taxei pentru afişaj in scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin
inmulţrea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişjaului
pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită astfel:

a) in cazul unui afişaj situat in locul in care persoana derulează o activitate economică
suma este de 32 lei;

b)  in  cazul  oricărui  altui  panou,  afişaj  sau  oricărei  altei  structuri  de  afişaj  pentru
reclamă şi publicitate, suma este de 23 lei.



G. IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma incasată

din vanzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, după cum urmează
a)  2%  in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet,  operă

operetă  concert  filarmonic  sau  altă  manifestare  muzicală  prezentarea  unui  film  la
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţonală

b) 5% in cazul oricăei altei manifestări artistice decat cele enumerate la lit. a).

H. ALTE TAXE LOCALE
H1.  Taxa  pentru  indeplinirea  procedurii  de  divorţ  pe  cale  administrativă  este  in

cuantum de 600 lei; taxa se face venit la bugetul local.
H2.  Pentru  eliberarea  de  copii  heliografice  de  pe  planuri  cadastrale  sau  de  pe  alte

asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, se stabileşe o taxă de 32 lei.



CONSILIUL LOCAL BUESTI
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                                                                                                            Anexa nr. 2
la H.C.L. nr. 45/20.12.2017

                                                                                                           

 Lista actelor normartive prin care sunt instituite impozitele si taxele locale, inclusiv
Hotararile Consiliului local  al comunei Buesti prin care s-au stabilit impozite si taxe locale pe
o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent.

-Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare,
-Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale,  cu modificările şi  completările

ulterioare
-Legea nr. 207 /2015 privind Codul de procedură fiscală
-Legea nr. 227 /2015 privind Codul fiscal
-Hotararea Consiliului local Buesti nr . 17/23.11.2012
-Hotararea Consiliului local Buesti nr . 24/29.10.2013
-Hotararea Consiliului local Buesti nr . 30/27.10.2014
-Hotararea Consiliului local Buesti nr . 34/30.10.2015
-Hotararea Consiliului local Buesti nr . 19/29.11.2016
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P R O C E D U R A
de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute in

 Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

1. Scutirea impozitului pe cladirea de domiciliu,impozitul pe teren intravilan aferent,

pe mijloacele de transport,taxa pentru eliberare certificate, avizelor si autorizatiilor, aflate in

proprietatea sau coproprietatea: 

a) veteranilor de razboi,vaduvelor de razboi si vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor

de razboi;

b)  persoanele  fizice  prevazute  la  art.  1  al  Decretului-lege  nr.  118/1990,  privind

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu

incepere  de  la  6  martie  1945,  precum si  celor  deportate  in  strainatate  ori  constituite  in

prizonieri cu modificarile si completarile ulterioare.

2. Scutirea impozitului pe cladirea de domiciliu,impozitul pe teren intravilan aferent ,

a  unui  singur  mijloc  de  transport  pentru  persoanele  cu  handicap  grav  sal  accentuat  si

persoanelor  incadrate  in  gradul  I  de  invaliditate,respectiv  a  reprezentantilor  legali  ai

minorilor cu handicap grav sal accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate.

In cazul cladirilor aflate  in coproprietate ,scutirea se acorda corespunzator cotei-parti din

dreptul de proprietate.

3. Scutirea de la plata impozitelor se aplica persoanei respective cu incepere de la data

de 1 ianuarie a anului urmator celui in care persoana depune documentele justificative.


