
                                                                            Anexa  nr. 1
                                                                       La H.C.L nr…………………….

      IMPOZITUL ŞI TAXA  PE CLĂDIRI
Valoarea impozabila a cladirii , exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite 
desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in
lei/mp, din tabelul urmator :

          TIPUL CLADIRII Valoarea impozabila
- lei/mp-

Cu instalatii de apa 
canalizare,electrice  si 
incalzire
(conditii cumulative)

Valoarea impozabila
-lei/mp-

Fara  instalatii de apa 
canalizare,
electrice  sau incalzire

2022 2023 2022 2023
A. Cladire cu cadre  din beton armat sau cu pereti exteriori 
din caramida arsa sau din orice materiale rezultate in urma 
unui tratament termic si /sau chimic

1129 1187 677 712

B. Cladiri 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

339 356 226 238

C. Cladire-anexa 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

226 238 197 207

D. Cladire- anexa cu pereti exteriori din lemn,din piatra 
naturala,din caramida nearsa,din valaturi sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 

142 149 85 89

E In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
incaperi amplasate la subsol, la 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

(2) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este 
amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform alin. (1) cu coeficientul de corectie 
corespunzator , prevazut in tabelul urmator:                                                                                             
Zona in cadrul
 localitatii

Rangul localitatii

IV
Sat resedinta

V
Sate 
componente

A 1,10 1,05



                                                                                     Anexa  nr. 2
                                                                       La H.C.L nr…………………….

Impozitul pe teren si taxa pe teren
(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este 
amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului.
 (2) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren intravilan, se folosesc sumele din tabelul următor, 
exprimate în lei pe hectar:

Nr. 
Crt.

Categoria de folosinta Zona
A

Zona
A

Zona
A

Zona
A

1 Teren arabil 2022 2023
2 Pasune 31 33
3 Faneata 24 25
4 Vie 24 25
5 Livada 52 55
6 Padure sau alt teren cu 

vegetatie forestiera 60 63
7 Teren cu ape 31 33
8 Drumuri si cai ferate 17 18
9 Teren neproductiv 0 0
  (5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în 
următorul tabel:
Rangul localitatii Coeficientul de corectie
IV 1,10
V 1,00

    (7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 
suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, 
înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):
Nr. 
Crt.

Categoria de folosinta Impozit  2022
(lei)

Impozit  
2023
(lei)

1 Teren cu constructii 34 36
2 Teren arabil 56 59
3 Pasune 31 33
4 Faneata 31 33
5 Vie pe rod, alta decat cea 

prevazuta la nr. 5.1 56 59
5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 0
6 Livada pe rod, alta decat cea 56 59



prevazuta la nr. 6.1
6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 0
7 Padure sau alt teren cu 

vegetatie forestiera, cu 
exceptia celui prevazut la nr. 
crt. 7.1

18                   
19

7.1 Padure in varsta de pana la 
20 de ani si padure cu rol de 
protectie 0 0

8 Teren cu apa, altul decat cel 
cu amenajari piscicole 6 6

8.1 Teren cu amenajari piscicole 38 40
9 Drumuri si cai ferate 0 0
10 Teren neproductiv 0 0



Anexa  nr. 3
                                                                       La H.C.L nr…………………….

Impozitul pe mijloacele de transport
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport. 
(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în
funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din 
aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

Lei/200 cm3 
sau fracţiune
din aceasta
2022

Lei/200 cm3 
sau fracţiune
din aceasta
2023

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

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 8 8

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea 
cilindrică de peste 1.600 cm3 9 9

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 
2.000 cm3 inclusiv 21 22

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 
2.600 cm3 inclusiv 81 85

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 
3.000 cm3 inclusiv 163 171

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3
328 345

7 Autobuze, autocare, microbuze 27 28
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 

autorizată de până la 12 tone, inclusiv 33 35
9 Tractoare înmatriculate 21 22
1 Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2 2

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4 4

2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 55lei/an 59

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii 
consiliului local. 
(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele 
respective
(5) În 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 în tabelul 
următor: 



Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)
Ax(e)

motor(oare) cu
sistem de
suspensie

pneumatică
sau

echivalentele
recunoscute

Alte sisteme de
suspensie

pentru axele
motoare

I două axe 2022 2023 2022 2023

1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 0 161 169
2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 161 169 445 468
3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 445 468 626 658

4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 626 658 1.420 1.492
5 Masa de cel puţin 18 tone 626 658 1.420 1.492

II 3 axe

1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 161 169 280 294
2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 280 294 575 604
3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 575 604 747 785
4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 747 785 1151 1210
5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1151 1210 1787 1878
6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1151 1210 1787 1878
7 Masa de cel puţin 26 tone 1151 1210 1787 1878

III 4 axe

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 746 784756 795
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 756 7951181 1241
3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1181 12411873 1969
4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1873 19692781 2923
5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1873 19692781 2923
6 Masa de cel puţin 32 tone 1873 19692781 2923

(6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de 
marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de 
transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul (în lei/an)

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

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele
motoare

I 2 + 1 axe 2022 2023 2022 2023

1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0
2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0



3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 0 72 76
4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 72 76 166 174
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 166 174 389 409
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 389 409 503 529
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 503 529 905 951
8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 905 951 1590 1671
9 Masa de cel puţin 28 tone 905 951 1590 1671

II 2+2 axe 2022 2023 2022 2023

1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 155 163 362 380
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 362 380 596 626
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 596 626 874 919
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 874 919 1057 1111
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1057 1111 1735 1823
6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1735 1823 2409 2532
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2409 2532 3657 3844
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2409 2532 3657 3844
9 Masa de cel puţin 38 tone 2409 2532 3657 3844

III 2+3 axe

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1916 2014 2669 2805
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2669 2805 3626 3811
3 Masa de cel puţin 40 tone 2669 2805 3626 3811

IV 3+2 axe

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1693 1779 2353 2473
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2353 2473 3253 3419
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3253 3419 4806 5051
4 Masa de cel puţin 44 tone 3253 3419 4806 5051

V 3+3 axe

1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 962 10111634 1717
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1634 17171741 1830
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1741 18302771 2912
4 Masa de cel puţin 44 tone 1741 18302771 2912



Anexa  nr. 4
                                                                       La H.C.L nr…………………….

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A
AUTORIZATIILOR

CAP.I
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este egala cu suma stabilita 
conform tabelului urmator:

Suprafata pentru care se obtine 
certificatul de urbanism

-lei-
2022

-lei-
2023

a) pana la 150 mp, inclusiv 2,82 2,96
b) intre 151 si 250 mp, inclusiv 3,34 3,51
c) intre 251 si 500 mp, inclusiv 3,96 4,16
d) intre 501 si 750 mp, inclusiv 5,09 5,35
e) intre 751 si 1.000 mp, inclusiv 6,16 6,47
f) peste 1.000 mp 7,81+ 0,01 lei/mp pentru

fiecare mp care depaseste
1.000 mp

8,21+ 0,01 lei/mp pentru
fiecare mp care depaseste

1.000 mp

   (2) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
    (3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea
teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se
stabileşte în sumă de 10 lei.
    (4) 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.
    (5) Taxa  pentru  eliberarea  autorizaţiei  de  construire  pentru  alte  construcţii  decât  cele
menţionate  la  alin.  (4)  este  egală  cu  1% din  valoarea  autorizată  a  lucrărilor  de  construcţie,
inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.
    (6) Pentru taxele prevăzute la alin. (4) şi (5) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de
construcţie se aplică următoarele reguli:
    a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care
solicită autorizația şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia;
    b) pentru taxa prevăzută la alin. (4), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai
mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457;
    c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15
zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să
depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale;



    d) până în cea de-a 15-a zi,  inclusiv,  de la data la care se depune situaţia finală privind
valoarea  lucrărilor  de  construcţii,  compartimentul  de  specialitate  al  autorităţii  administraţiei
publice  locale  are  obligaţia  de  a  stabili  taxa  datorată  pe  baza  valorii  reale  a  lucrărilor  de
construcţie;
    e) până în cea de-a 15-a zi,  inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită
orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de
taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
    (7) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul
taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
    (8) 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.
    (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările
topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de
prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce
vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu valoarea de 18 lei.
    (10) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii
au obligaţia  să  declare  suprafaţa  efectiv  afectată  de foraje  sau excavări,  iar  în cazul  în  care
aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează
astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.
    (11) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală
cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
    (12) 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.
    (13) Taxa pentru autorizarea amplasării  de chioşcuri,  containere,  tonete, cabine,  spaţii de
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este
de 8 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.
    (14) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la
reţele publice de apă, canalizare,  gaze, termice, energie electrică,  telefonie şi televiziune prin
cablu se stabileşte de consiliul local şi este de 11 lei, pentru fiecare racord.
    (15) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte în
sumă 9 lei.

CAP.II
    Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi

    (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte in suma de  24 lei.
    (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc in suma de 24  lei.
    (3) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte
activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării
activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin  Ordinul preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării  activităţilor din economia



naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei Certesti, o taxă pentru eliberarea/vizarea
anuală  a  autorizaţiei  privind  desfăşurarea  acestor  activități  ,  în  funcţie  de  suprafaţa  aferentă
activităţilor respective, în sumă de:
    -  118 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m², inclusiv;
    (4) Autorizaţia  privind desfăşurarea activităţilor  prevăzute  la  alin.  (3)  ,  în  cazul  în  care
persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de
competenţă se află sediul sau punctul de lucru..

CAP.III
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate
    
    (1) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 1% la
valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
    (2) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data
de 10 a lunii  următoare celei  în care a intrat  în vigoare contractul  de prestări  de servicii  de
reclamă şi publicitate.
    CAP IV.
        Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
    (1) Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă
şi publicitate,  datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al
comunei  Certesti.
    (2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin
înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru
reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:
    a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma
este de 11 lei;
    b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi
publicitate, suma este de 11 lei, inclusiv.
    (3) Taxa pentru afişaj  în scop de reclamă şi  publicitate  se recalculează pentru a reflecta
numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de
reclamă şi publicitate.

    CAP . V
        Impozitul pe spectacole

        Se stabileste cota de impozit  după cum urmează:
    a) 0 2%, pentru spectacolul  de teatru,   balet,  operă, operetă,  concert  filarmonic sau altă
manifestare  muzicală,  prezentarea  unui  film la  cinematograf,  un  spectacol  de  circ  sau  orice
competiţie sportivă internă sau internaţională;
    b) 0,5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

CAP . VI
Taxe speciale
  (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi
juridice,  consiliile locale pot adopta taxe speciale.



    (2) Domeniile  în care consiliile  locale,  pot adopta taxe speciale  pentru serviciile  publice
locale,  precum  şi  cuantumul  acestora  se  stabilesc  în  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de
serviciile  oferite  de instituţia  sau serviciul  public  de interes local,  potrivit  regulamentului  de
organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze
prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.

CAP . VII
Alte taxe locale

    (1) Se stabileste  taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice in suma de 11 lei.
    (2) Se stabileste taxa  pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate
obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea
sunt utilizate in suma de 5 lei
    (3) Se  stabileste  taxa  pentru  îndeplinirea  procedurii  de  divorţ  pe  cale  administrativă  în
cuantum de 593 lei. Taxa se face venit la bugetul local.
    (4) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deţinute de consiliile locale, se stabileşte o taxă de 38 lei.
   (5) Se stabilește taxa pentru închirierea căminelor culturale în suma de 356 lei.         
   (6) Pentru înregistrarea contractelor de arendă/acte adiționale  se stabilește o taxă de 5 lei 
/contract/act adițional.
     (7) Eliberare Extras din Registrul electoral la cererea partidelor politice, alianţelor politice,
alianţelor electorale şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă
la  alegeri  conform  art.  49,  alin.  (4) din Legea nr.  208/2015  privind alegerea Senatului  şi  a
Camerei  Deputaţilor,  precum  şi  pentru  organizarea  şi  funcţionarea  Autorităţii  Electorale
Permanente  si  art.  17,  alin.  (2)   din  Legea  nr.  115/2015  pentru  alegerea  autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali -
se stabileşte o taxă de 0,50 lei/pagina.
    (8) Utilizatorii debranșați pentru neplata în termen a contrravalorii prestării/
furnizării  Serviciului  Public  de  Alimentare  cu  Apă  și  Canalizare  –  Cerțești,  care  solicită
rebranșarea la sistem , se stabilește o taxă de 234 lei.
     (9) Se stabilește taxă în cuantum de 35 lei reprezentând contravaloarea plăcuței de înregistrare
pentru tractoarele care nu se supun înmatriculării,mașinile și utilajele autopropulsate utilizate în
construcții agricole, forestiere care păstrează caracteristicile de bază ale unui tractor , precum și
mașinile  și  utilajele  autopropulsate  utilizate  în construcții  agricole,  forestiere  care nu prezină
caracteristicile de bază ale unui tractor și taxă în cuantum de 29 lei  reprezentând contravaloarea
plăcuței de înregistrare pentru vehicule cu tracțiune animală.
(10) Se stabilește taxă în cuantum de 11 lei reprezentând contravaloarea plăcuței cu numar 
administrativ.
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Anexa  nr. 5
                                                                       La H.C.L nr…………………….

Sanctiuni
Limitele amenzilor in cazul persoanelor fizice

Art.493 alin.(2) -depunerea peste termen a declaratiilor de impunere a cladirilor, 
taxe mijloace de transport, terenuri – se  sanctioneaza cu amenda - 70 lei
-nedepunerea declaratiilor de impunere a cladirilor, mijloacelor de transport,
 terenuri - se  sanctioneaza cu amenda - 279 lei

Limitele amenzilor in cazul persoanelor juridice

În cazul persoanelor juridice,  limitele minime şi maxime ale amenzilor se
majorează cu 300%.
-depunerea peste termen a declaratiilor de impunere a cladirilor, terenuri,
 taxe mijloace de transport  se sanctioneaza cu amenda  - 210 lei
-nedepunerea declaratiilor de impunere a cladirilor, terenuri,
 taxe mijloace de transport – amenda 837 lei


