
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU

CONSILIUL LOCAL VALEA  RÂMNICULUI 

HOTĂRÂREA nr. 89 din 27.11.2014 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015

Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău ;

Având în vedere:
 Expunerea de motive a  Primarului com. Valea Râmnicului înreg. la nr. 6156 din 21.11.2014; 
 Raportul de avizare al Compartimentului  impozite  şi  taxe  înreg. la nr.6156 din 21.11.2014;
 Raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Cons local  înreg.la nr. 6159 din 21.11.2014;
 Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, 

impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile 
începând cu anul 2013;

 Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare;

 Prevederile H.G. nr.44/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

 Prevederile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de pocedură fiscală, republicată,  cu modificările
şi completările ulterioare;

 Prevederile H.G. nr.1050/2004 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.
nr.29/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare;

 Prevederile art.178 alin.2 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală modificat
prin O.G. nr.29/2011;

 Prevedrile O.G. nr.30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 571/2003 privind Codul
Fiscal precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale;

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;

 Prevederile art.27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare ;

 Prevederile art.27 și  art.36 alin.4 lit.c din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 În temeiul prevederilor art.45 alin.2 lit.c şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

CAP.  I   - Impozitul şi taxa pe clădiri

Art.1:   Orice persoană fizică sau juridică care are în proprietate o clădire pe raza comunei Valea
Râmnicului, datorează anual către bugetul local impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care
prezentul capitol prevede altfel.
Art.2: Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirile prevazute la art. 250 alin.1) – 3) din
Legea nr. 571 / 2003 – Codul Fiscal.
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Art.3 :(1) In cazul  persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de
impozitare de 0,1 %, dar nu mai mult la valoarea impozabilă a clădirii.

(2). Valoarea impozabilă a unei clădiri    se determin prin înmultirea suprafeţei construite
desfasurate a clădirii, exprimată în matri pătraţi, cu valoarea corespunzatoare din tabelul urmator:

TIPUL CLĂDIRII

NIVELURILE STABILITE
PENTRU ANUL 2015

lei / mp
Clădire cu

instalaţii de apă,
canalizare,
electrice şi
încalzire
(condiţii

cumulative)

Clădire fără
instalaţii de apă,

canalizare,
electrice şi
încălzire

A . Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din caramidă arsă sau din orice alte materiale
rezulte în urma unui tratament termic şi/sau chimic

935 555

B. Clădire cu pereţii extariori din lemn, din piatră
naturală, din caramidă nearsă, din  valatuci sau din orice
alte materiale nesupuse  unui tratament termic şi/sau
chimic

254 159

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

159 143

D. Clădire- anexă cu peretii extariori din lemn, din piatră
naturală, din caramidă nearsă, din  valatuci sau din orice
alte materiale nesupuse  unui tratament termic şi/sau
chimic

95 63

E.  In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă
încăperi amplasate la subsol , la demisol şi/sau la
mansardă , utilizate ca locuinta , în oricare  dintre tipurile
de clădiri prevazute la lit. A-D 

75% din suma
care s-ar aplica
cladirii 

75% din suma
care s-ar aplica

cladirii

D.  In cazul contribuabililor care deţine la aceeaşi adresă
încaperi amplasate la subsol , la demisol şi/sau la
mansardă , utilizate utilizate în alte scopuri decât  cea de
locuinţă , în oricare  dintre tipurile de clădiri prevazute la
lit. A-D

50% din suma
care s-ar aplica
cladirii

50% din suma
care s-ar aplica

cladirii

3). Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de amplasarea clădirii, prin înmulţirea
sumei determinate conform alin. 1) si 2) cu coeficientul de corecţie corespunzător zonelor şi
rangului localităţii.

Valea Râmnicului Zona A rangul IV – 1,10;
Oreavul  şi  Rubla Zona A rangul  V – 1,05;

4). Valoarea impozabilă a clădirii , determinate în urma aplicării prevederilor alin. 1-3 se reduce
în funcţie de anul terminării acesteia , după cum urmează : 
   a) cu 20 % , pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinţă ;
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   b)  cu 10 % , pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 ani inclusiv la data de
1 ianuarie a anului fiscal de referinţă ;
     5) În cazul clădirii utilizate ca locuintă , a cărei suprafaţă construită depaşeşte 150 metri pătraţi ,
valoarea impozabilă a cesteia , determinată în urma aplicării prevederilor alin. 1-)-4) , se majorează
cu cate 5 % pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune acestia .
    6) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau
extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel ca acesta se consideră ca fiind cel în
care au fost terminate aceste ultime lucrări.
Art.4(1) : Daca o persoana fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca  locuinţă,
care nu sunt inchiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:

a) cu 65 % pentru prima clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150 % pentru cea de-a doua clădire, în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300 % pentru cea de-a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu;
 (2) Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin
succesiune legală  .

  Art.5 (1) : În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de
impozitare de 1,5 % asupra valorii de inventar a clădirii.

2). În cazul unei clădiri a carei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea
impozabilă se reduce cu 15 %.

3). În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte de
consiliul local:
    a) 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă;
    b) 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă.
     Cota impozitului pe clădiri prevăzută la alin. (3) se aplică la valoarea de inventar a clădirii
înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima
reevaluare. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota
impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (1).
     4) Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an
calendaristic este de minimum 5% din valoarea de inventar a clădirii, stabilită prin hotărâre a
consiliului local.    
          5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (4) structurile care au autorizaţie de construire în
perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii
autorizaţiei de construire.
Art.6 (1) :  Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează o clădire pe raza comunei
Valea Râmnicului are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală la compartimentul de specialitate al
Primăriei Valea Râmnicului , în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii.
      (2)Declararea clădirilor pentru stabilirea impozitului aferent nu este condiţionată de înregistrarea
acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
      (3) Atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cazul persoanelor juridice, pentru clădirile construite
potrivit Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, data dobândirii
clădirii se consideră după cum urmează:
    a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de
construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data
terminării efective a lucrărilor;
    b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din
aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;
    c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în
autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în
condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care
are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de
recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire,
consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se
stabileşte impozitul pe clădiri.
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Art. 7 (1) : Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două  rate egale, pană la data de 31 martie şi
30 septembrie  inclusiv.
     (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili,
păna la data de 31 martie a anului 2015, se acordă o bonificaţie de  10%   .
    (3) Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local al comunei Valea Râmnicului de către
contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv , se plăteşte integral până la primul
termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza
aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulate.

Cap. II  – Impozitul şi taxa pe teren 
Art. 8 : (1) Orice persoană care are teren în proprietate pe raza comunei Valea Râmnicului datorează
anual la bugetul local al comunei Valea Râmnicului impozit pe teren, exceptând cazurile prevăzute
de art. 257 din Legea nr. 571 / 2003 – Codul Fiscal.
"(2) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum şi taxa pe teren prevăzută
la alin. (3) se datorează către bugetul local al comunei Valea Râmnicului  .
    (3) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului, ori a comunei Valea Râmnicului,
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. 9 (1) :  Impozitul pe teren se stabileşte în funcţie de rangul localităţii conform Legii nr. 351/
2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional, cu modificările şi completările
ulterioare, şi a delimitării zonelor şi a stabilirii numărului acestora dupa cum urmează:

A. În intravilan: terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de
folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai jos

B. In extravilan: se stabileşte:

                                    Zona A – Toate terenurile extravilane 
(2). În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinta
terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel : 

NIVELURILE  STABILITE PENTRU ANUL 2015-lei/ha

Zona în cadrul
localităţii Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitaţi

- O I II III IV V
A 10.353 8.597 7.553 6.545 889 711
B 8.597 6.499 5.269 4.447 711 534
C 6.499 4.447 3.335 2.113 534 355
D 4.447 2.113 1.763 1.230 348 178

(3).  În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta categorie de folosinţă
decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu
coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).  
(4). Numarul de metri patraţi de teren se înmulţeste cu suma corespunzătoare prevazută în urmatorul
tabel: 

Nr.
crt.

Zona
Categoria de folosinţă

ZONA  = A=
Rangul IV

VL. RÂMNICULUI
(LEI /HA)

Rangul V
OREAVUL - RUBLA

(LEI /HA)
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1. Teren arabil 30,8 28
2. Păşune 23,1 21
3.

Faneat Faneaţă
23,1 21

4. Vie 50,6 46

5. Livada 58,3 53

6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră

30,8 28

7. Teren cu ape 16,5 15
8. Drumuri şi căi ferate X X

9. Teren neproductiv X X

5). Suma  stabilită conform alin.(4) a fost înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzator prevazut
în următorul tabel:

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie
IV 1,10
V 1,00

(6). Ca excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul
amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la alta categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (3)-(5) numai dacă îndeplinesc,
cumulativ, următoarele condiţii:
    a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
    b) au înregistrate în evidenta contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut
la lit. a).

( 7) În caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unităţii administrativ-teritoriale, datorat de
contribuabilii persoane juridice, se calculează conform alin. (2).

( 8) In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevazută în următorul tabel.

Nr.
crt.

Zona
Categoria de folosinţă

ZONA  = A=
Rangul IV

VL. RÂMNICULUI
(LEI /HA)

Rangul V
OREAVUL - RUBLA

(LEI /HA)
1. Teren cu construcţii 34,1 32,55
2. Teren arabil 55 52,5
3.Faneat Păsune 30,8 29,4
4. Fâneaţă 30,8 29,4
5. Vie pe rod, alta decât cea prevazută la

nr. crt.5.1
60,5 57,75

5.1. Vie pâna la intrarea pe rod X X
6. Livada pe rod, alta decât cea prevazută la 

nr.crt. 6.1
61,6 58,8
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6.1. Livadă pâna la intrarea pe rod X X
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră,

cu excepţia celui prevazut la nr. crt. 7.1
17,6 16,8

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

X X

8. Teren cu apa, altul decat cel cu amenajări
piscicole

6,6 6,3

8.1. Teren cu amenajări piscicole 37,4 35,7

9. Drumuri şi căi ferate X X

10 Teren neproductiv X X

(9). Suma  stabilită conform alin.(8) a fost înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzator
prevazut în următorul tabel:

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie
IV 1,10
V 1,05

Art.10 :   Plata impozitului pe teren şi a taxei pe teren  :
    (1) Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în doua rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie
inclusiv.
    (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până
la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%   
    (3) Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice,
de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plata. În cazul în care
contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-
teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat .
 Art. 11 (1) : Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului
dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai
pe baza de documente, anexate la declaraţia facută sub semnatură proprie a capului de gospodărie sau, în
lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, potrivit normelor prevăzute la art. 293 din Codul fiscal ,
sub sancţiunea nulităţii.
    (2) Atât în cazul clădirilor, cat şi al terenurilor, dacă se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în
actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile Legii cadastrului şi a
publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele
care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Datele rezultate din lucrările tehnice de
cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar modificarea
sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se înregistrează la
compartimentul de specialitate lucrarea respectiva, ca anexa la declaraţia fiscală.

Cap.III- Impozitul pe  mijloacele de transport

Art.12 : Orice persoană care are domiciliul, sediul sau punct de lucru pe raza comunei Valea
Râmncului şi deţine în proprietate un mijloc de transport datoreaza la bugetul local o taxă anuală
pentru mijlocul de transport, exceptând cazurile prevăzute de art. 262 din Legea nr. 571 / 2003- Codul
Fiscal.

Art.13(1) : 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 de cm³ sau
fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor   :
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Mijloc de transport Valoarea taxei
lei / 200 cm³ sau fracţiune pentru 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrica
de pana la 1600 cm³ inclusiv              

8

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între  1601 cm³şi 2000 cm³
inclusiv                                  

18

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între   2001 cm³ şi 2600 cm³
inclusiv                                  

72

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica între   2601 cm³ şi 3000 cm³
inclusiv                                  

144

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste  3.001 cm³ 290
6. Autobuze, autocare, microbuze 24
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată
de pana la 12 tone inclusiv                                  

30

8. Tractoare înmatriculate 18

II Vehicule înregistrate

1.Vehicule cu capacitate cilindrică Lei/200 cm³

1.1Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică <4800 cm³ 2-4 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică >4800 cm³ 4-6

2.Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50-150 lei / an

2) În cazul unui autovehicul de transport 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:

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală              │
│                  sau mai mare de 12 tone                                     │
├───┬────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│   │                                │ Impozitul, în lei  │ Impozitul, în lei  │
│   │  Numărul axelor şi masa totală │pentru vehiculele   │pentru vehiculele   │
│   │   maximă autorizată            │angajate exclusiv în│angajate în opera-  │
│   │                                │ operaţiunile de    │ţiunile de tran-    │
│   │                                │ transport intern   │sport intern şi     │
│   │                                │                    │internaţional       │
│   │                                ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤
│   │                                │Vehicule  │Vehicule │Vehicule  │         │
│   │                                │cu sistem │cu alt   │cu sistem │Vehicule │
│   │                                │de suspen-│sistem de│de suspen-│cu alt   │
│   │                                │sie pneu- │suspensie│sie pneuma│sistem de│
│   │                                │matică sau│         │tică sau  │suspensie│
│   │                                │un echiva-│         │un echiva-│         │
│   │                                │lent      │         │lent      │         │
│   │                                │recunoscut│         │recunoscut│         │
├───┼────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│I. │Vehicule cu două axe                                                      │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 12 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 13 tone      │    0     │  133    │    0     │  133    │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 13 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 14 tone      │  133     │  367    │  133     │  367    │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 14 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 15 tone      │  367     │  517    │  367     │  517    │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel puţin 15 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 18 tone      │  517     │ 1.169   │  517     │ 1.169   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa de cel puţin 18 tone    │  517     │ 1.169   │  517     │ 1.169   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
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│II.│Vehicule cu 3 axe                                                         │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 15 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 17 tone      │  133     │   231   │   133    │   231   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 17 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 19 tone      │  231     │   474   │   231    │   474   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 19 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 21 tone      │  474     │   615   │   474    │   615   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel puţin 21 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 23 tone      │  615     │   947   │   615    │   947   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa de cel puţin 23 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 25 tone      │  947     │  1.472  │   947    │ 1.472   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │6.│Masa de cel puţin 25 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 26 tone      │  947     │  1.472  │   947    │ 1.472   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │7.│Masa de cel puţin 26 tone    │  947     │  1.472  │   947    │ 1.472   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│III│ Vehicule cu 4 axe                                                        │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 23 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 25 tone      │   615    │    623  │   615    │   623   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 25 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 27 tone      │   623    │    973  │   623    │   973   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 27 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 29 tone      │   973    │  1.545  │   973    │ 1.545   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel puţin 29 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 31 tone      │ 1.545    │  2.291  │ 1.545    │ 2.291   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa de cel puţin 31 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 32 tone      │ 1.545    │  2.291  │ 1.545    │ 2.291   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │6.│Masa de cel puţin 32 tone    │ 1.545    │  2.291  │ 1.545    │ 2.291   │
└───┴──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘

(3) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport
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:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere)     │
│        de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală             │
│                  sau mai mare de 12 tone                                     │
├───┬────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤
│   │                                │ Impozitul, în lei  │ Impozitul, în lei  │
│   │  Numărul axelor şi masa totală │pentru vehiculele   │pentru vehiculele   │
│   │   maximă autorizată            │angajate exclusiv în│angajate în opera-  │
│   │                                │ operaţiunile de    │ţiunile de tran-    │
│   │                                │ transport intern   │sport intern şi     │
│   │                                │                    │internaţional       │
│   │                                ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤
│   │                                │Vehicule  │Vehicule │Vehicule  │         │
│   │                                │cu sistem │cu alt   │cu sistem │Vehicule │
│   │                                │de suspen-│sistem de│de suspen-│cu alt   │
│   │                                │sie pneu- │suspensie│sie pneuma│sistem de│
│   │                                │matică sau│         │tică sau  │suspensie│
│   │                                │un echiva-│         │un echiva-│         │
│   │                                │lent      │         │lent      │         │
│   │                                │recunoscut│         │recunoscut│         │
├───┼────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│I. │Vehicule cu 2+1 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │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    │     60  │     0    │    60   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel puţin 18 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 20 tone      │    60    │    137  │    60    │   137   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
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│   │5.│Masa de cel puţin 20 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 22 tone      │   137    │    320  │   137    │   320   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │6.│Masa de cel puţin 22 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 23 tone      │   320    │    414  │   320    │   414   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │7.│Masa de cel puţin 23 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 25 tone      │   414    │    747  │   414    │   747   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │8.│Masa de cel puţin 25 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 28 tone      │   747    │  1.310  │   747    │ 1.310   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │9.│Masa de cel puţin 28 tone    │   747    │  1.310  │   747    │ 1.310   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│II.│Vehicule cu 2+2 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 23 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 25 tone      │   128    │    299  │   128    │   299   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 25 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 26 tone      │   299    │    491  │   299    │   491   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 26 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 28 tone      │   491    │    721  │   491    │   721   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel puţin 28 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 29 tone      │   721    │    871  │   721    │   871   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │5.│Masa de cel puţin 29 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 31 tone      │   871    │  1.429  │   871    │ 1.429   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │6.│Masa de cel puţin 31 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 33 tone      │ 1.429    │  1.984  │ 1.429    │ 1.984   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │7.│Masa de cel puţin 33 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 36 tone      │ 1.984    │  3.012  │ 1.984    │ 3.012   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │8.│Masa de cel puţin 36 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 38 tone      │ 1.984    │  3.012  │ 1.984    │ 3.012   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │9.│Masa de cel puţin 38 tone    │ 1.984    │  3.012  │ 1.984    │ 3.012   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│III│Vehicule cu 2+3 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 36 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 38 tone      │ 1.579    │  2.197  │ 1.579    │ 2.197   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 38 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 40 tone      │ 2.197    │  2.986  │ 2.197    │ 2.986   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 40 tone    │ 2.197    │  2.986  │ 2.197    │ 2.986   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│IV.│Vehicule cu 3+2 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 36 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 38 tone      │ 1.395    │  1.937  │ 1.395    │ 1.937   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 38 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 40 tone      │ 1.937    │  2.679  │ 1.937    │ 2.679   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 40 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 44 tone      │ 2.679    │  3.963  │ 2.679    │ 3.963   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel puţin 44 tone    │ 2.679    │  3.963  │ 2.679    │ 3.963   │
├───┼──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│ V.│Vehicule cu 3+3 axe                                                       │
├───┼──┬─────────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│   │1.│Masa de cel puţin 36 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 38 tone      │   794    │    960  │   794    │   960   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │2.│Masa de cel puţin 38 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 40 tone      │   960    │  1.434  │   960    │ 1.434   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │3.│Masa de cel puţin 40 tone,   │          │         │          │         │
│   │  │dar mai mică de 44 tone      │ 1.434    │  2.283  │ 1.434    │ 2.283   │
├───┼──┼─────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│   │4.│Masa de cel puţin 44 tone    │ 1.434    │  2.283  │ 1.434    │ 2.283   │
└───┴──┴─────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘

(4) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de
autovehicule prevăzută la alin. (5), impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Art. 263 alin. (6)                                                          │
│  Remorci, semiremorci sau rulote                                             │
├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│             Masa totală maximă autorizată             │       Impozit        │
│                                                       │               - lei -│
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│a) Până la 1 tonă inclusiv                             │           9          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone             │          34          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone             │          52          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│d) Peste 5 tone                                        │          64          │

(5) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma
corespunzătoare din tabelul următor:
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Art. 263 alin. (7)                                                           │
│ Mijloace de transport pe apă                                                 │
├───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┤
│1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit   │                      │
│   şi uz personal                                      │          21          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri          │          56          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│3. Bărci cu motor                                      │         210          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4. Nave de sport şi agrement*)                         │   Între 0 şi 1119    │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│5. Scutere de apă                                      │         210          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│6. Remorchere şi împingătoare:                         │          x           │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  a) până la 500 CP inclusiv                           │         559          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv         │         909          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv       │       1.398          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  d) peste 4.000 CP                                    │       2.237          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune    │                      │
│   din acesta                                          │         182          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:                 │          x           │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de      │                      │
│     tone inclusiv                                     │         182          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de     │                      │
│     tone şi până la 3.000 de tone inclusiv            │         280          │
├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│  c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone│         490          │
└───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

   (6) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui
mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de
achiziţie sau un alt document similar.

   (7) Nu se aplica taxa asupra mijloacele de transport ale persoanelor juridice , care sunt utilizate
pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban , inclusiv transportul de
pasageri în afara localităţii , dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public .
Art. 14 (1) : Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă
domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la mijlocul de
transport, la compartimentul de specialitate al Primăriei comunei Valea Râmnicului, în termen de 30 de zile
inclusiv de la modificarea survenită  .
  .
Art. 15: (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în doua rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie inclusiv.

    (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acorda o bonificaţie de 10%   .
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    (3) Deţinătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicita înmatricularea temporară a mijloacelor de
transport în România, în condiţiile legii, au obligaţia sa achite integral, la data solicitării, impozitul datorat
pentru perioada cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care se înmatriculează şi până la sfârşitul
anului fiscal respectiv.
    (4) În situaţia în care înmatricularea priveşte o perioada care depăşeşte data de 31 decembrie a anului fiscal
în care s-a solicitat înmatricularea, deţinătorii prevăzuţi la alin. (3) au obligaţia sa achite integral impozitul pe
mijlocul de transport, pana la data de 31 ianuarie a fiecărui an, astfel:
            a) în cazul în care înmatricularea priveşte un an fiscal, impozitul anual;
            b) în cazul în care înmatricularea priveşte o perioada care se sfârşeşte înainte de data de 1 decembrie a
aceluiaşi an, impozitul aferent perioadei cuprinse între data de 1 ianuarie şi data de întâi a lunii următoare celei
în care expiră înmatricularea.
    (5) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane
fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral pana la primul termen de plată. În cazul în
care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat
bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de
transport cumulat al acestora  .

Cap.IV – Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor
Art. 16(1) : Orice  persoana care trebuie sa obţină un certificate, aviz sau alta autorizatie prevazuta in
prezentul capitol trebuie să platească taxa mentionată în acest capitol la Compartimentul de
specialitate al primăriei inainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară.

 Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu rural, este egală cu 50% , în limitele 
prevăzute în tabelul următor:

Art. 267, alin.1
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism 

in mediul rural

=LEI=

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de
urbanism

a) până la 150 mp inclusiv                           5 – 6
b) între 151 şi 250 mp inclusiv                      6 – 7 
c) între 251 şi 500 mp inclusiv                      7 – 9 
d) între 501 şi 750 mp inclusiv  9 – 12 
e) între 751 şi 1.000 mp inclusiv                    12 – 14 
f) peste 1.000 mp                                    14+0,001 lei /mp

pentru fiecare mp care
depaseste 1.000 mp

 (2) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi
folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcţii.
(3) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice,
ridicărilor topografice, exploatarilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaz şi petrol, precum şi altor
exploatări se calculează înmulţind numărul de metri pătrati de teren afectat de foraj sau de excavaţie
cu o valoare de 8 lei.
(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare  de şantier în
vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în alta autorizaţie de construire , este
egală cu 3 % din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare şantier.
(5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori
campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.
 (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire chioşcuri ,tonete,cabine,spatii de expunere,
situate pe caile si spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a
firmelor şi a reclamelor este de 8 lei pentru fiecare metru patrat de suprafaţă ocupată de construcţie.
(7) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele
prevazute în alt alineat al prezentului articol este egala cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor
de construcţie, inclusiv înstalaţiile aferente.
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(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiinţare, totală sau partială, a unei construcţii este
egală cu 0,1 % din valoarea impozabilă a constructiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe
cladiri.
(9) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este
egală cu 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau autorizaţiei iniţială.
(10) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri, autorizaţii şi
bransamente la retelele publice de gaze, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se
stabileşte în cuantum de 15 lei pentru fiecare record.
(11) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către primarul comunei este în cuantum de
15 lei.
(12) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresa se stabileşte în
cuantum de 9 lei.
Art. 17 (1) : Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfaşurarea unei activitaţi economice
este stabilită, începând cu data prezentei , în suma de 15 lei.
(2) Autorizaţiile prevăzute la alin. (1) se vizează anual, pana la data de 31 decembrie a anului în curs pentru
anul următor. Taxa de viza reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzute la alin. (1).
(3) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte  cu data prezentei, în
suma de 20 lei.
(4) Comercianţii a căror activitate se desfăşoară potrivit Clasificarii activităţilor din economia nationala -
CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare, în clasa 5530 -
restaurante şi 5540 baruri, datorează bugetului local al comunei , în a cărui raza administrativ teritorială se
afla amplasata unitatea sau standul de comercializare, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizaţiei
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publica, astfel :
             A) pentru restaurante  -  clasa 5530  :  1.000 lei RON / an ;
             B) pentru baruri – clasa 5540             :   300 lei RON / an ;
  (5) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publica, în cazul în care comerciantul
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul comunei Valea Râmnicului , în a cărui
raza de competenta se afla amplasata unitatea sau standul de comercializare  .
(6) Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, detinute de consiliul local se stabileste cu data prezentei la 32 lei pentru fiecare m.p. sau
fractiune de m.p.(de Harta).
 (8) Taxă pentru eliberarea / vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică în cuantum  100 lei;
Art. 18 : Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor nu se datorează pentru
cazurile prevazute de art. 269 din Legea nr. 571 / 2003 – Codul Fiscal.

Cap. V- Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama şi publicitate

Art. 19 (1)  : Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate în locuri publice se calculează
anual , prin înmulţirea numărului de metri pătrati sau fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului
pentru reclamă sau publicitate cu sumele stabilite de consiliul local astfel :
a)   în cazul unui afişaj în care persoana derulează o activitate economică , suma este de 32 lei .
b)   în cazul oricărui alt panou , afişaj sau structura de afişaj pentru reclamă şi publicitate ,

suma este de 23  lei  .
(2) Persoanele care datorează taxă pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să
depună o declaraţie anuală la compartimentul financiar-contabil al primăriei .
Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate pe raza comunei Valea
Râmnicului  în baza unui contract sau a unui altfel de inţelegere încheiată cu alta persoană , datorează
la bugetul local plata unei taxe pentru servicii de publicitate , cu exepţia serviciilor de reclamă şi
publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale .
(3) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 3% la valoarea
serviciilor de reclamă şi publicitate .
(4)  Instituţiile publice nu datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă.
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Cap. VI :

Impozitul pe spectacole

 Art. 20 : Orice persoane care organizează o manifestare artistică , o competiţie sportivă sau o
activitate distractivă în comuna Valea Râmnicului are obligaţia de a plăti la bugetul local , impozitul
prevazut in prezentul capitol , denumit impozit pe spectacol .
Art.21 : (1) Cu exceptiile prevazute la art. 21 , impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea
cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor .
(2) În cazul unui spectacol de teatru , ca de exemplu o piesa de teatru , balet , operă , operetă , concert
filarmonic sau altă manifestare muzicală , prezentarea unui film la cinematograf , un spectacol de circ
sau orice competiţie sportivă , cota de impozitare este de 2% .
(3)  În cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la alin . 2) , cota de impozitare
este egala cu 5% .
(4)  Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de
organizatorul spectacolului în scopuri caritabile , conform contractului scris intrat în vigoare initea
vânzării biletelor de intrare sau abonamentelor .
Art. 22 : (1) În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc intr-o
videotecă sau discotecă, impozitul pe spectacol se calculează pe baza suprafeţei incintei .

(2) Impozitul pe spectacol se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică şi activitate
distractivă , prin înmulţirea numărului de metri patraţi ai suprafeţei discotecii sau videotecii , astfel 
      - in cazul discotecilor , suma este de 0,5  lei ;

      -   in cazul videotecilor , suma este de 0,5  lei ;    

(3) Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite , potrivit alin. 1) si 2)  cu

coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii, precizat în tabelul urmator:

Rangul localitaţii Coeficient de corecţie
IV 1,10
V 1,00

Art. 23 : Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15 , inclusiv , a lunii următoare
celei în care a avut loc spectacolul .

Cap.  VII :

Taxa hoteliera :

Art.24: Potrivit art. 278 din codul fiscal consiliul local poate institui o taxă pentru şederea într-o 
unitate de cazare dintr-o localitate asupra căreia îşi exercită autoritatea.Taxa pentru şederea într-o 
unitate de cazare denumită taxa hotelieră se încasează de la persoanele juridice prin intermediul 
cărora se realizează cazarea odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate. 
Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare practicate de unitaţile 
respective. Cota taxei se stabileşte de către consiliul local şi este de 5%. Persoanele juridice prin 
intermediul cărora se realizează cazarea au obligaţia ca în documentele utilizate pentru încasarea 
tarifelor de cazare să evidentieze distinct taxa hotelieră încasată determinată în funcţie de cota şi dupa
caz de zile stabilite de autoritaţile deliberative. Unitaţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa 
hotelieră la bugetul local lunar până la data de 10 inclusiv a lunii  următoare celei în care s-a colectat 
taxa hotelieră.   
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Cap.  VIII :

Alte taxe locale :

  Art. 25 : (a)Pentru utilizarea temporară a locurilor publice , inclusiv pentru comertul stradal se
stabileste taxa de 15 lei  / zi;
(b) Taxa pentru stationarea pe domeniului public si privat 20 lei/zi . 
(c) Taxa constructie gard : din metal 2 lei / ml; ciment 2 lei / ml; scandura 1 leu / ml; 
(d) Taxa de inchiriere a caminelor culturale pentru nunti va fi de 250 lei.
(e) Taxa pentru stabilirea programului de lucru pentru societatile care desfasoara comert pe raza
comunei 10 lei;
Art. 26 :  Pentru deţinerea şi utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care
folosesc infrastructură publică locală pe localităţii , se stabileşte taxa de 34 lei  / an

Nr. crt. Lista cuprinzând vehiculele lente
1. Autogreder
2. Autocositoare
3. Autoexcavator (excavator cu autoşasiu)
4. Autoscreper
5. Autostivuitor
6. Buldozer pe pneuri
7. Combină agricolă pentru recoltat cereale şi furaje
8. Compactor autopropulsat 
9. Electrocar cu echipamente: sudură, grup electrogen, pompă
10. Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri
11. Excavator cu pneuri
12. Freză autopropulsată pentru canale
13. Freză autopropulsată pentru pământ
14. Freză rutieră
15. Încarcător cu o cupă pe pneuri
16. Instalaţie autopropulsată de sortare – concasare
17. Macara cu greifer
18. Macara mobile cu pneuri
19. Macara turn autopropulsată
20. Maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente
21. Maşina autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor
22. Maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri
23. Maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor
24. Maşină autopropulsată pentru forat
25. Maşină autopropulsată pentru turnat asfalt
26. Plug de zăpadă autopropulsat
27. Şasiu autopropulsat cu fierăstrau pentru tăiat lemn
28. Tractor pe pneuri
29. Troliu autopropulsat
30. Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor
31. Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri
32. Vehicul pentru marcarea drumurilor
33. Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri

Art. 27 : Taxe diverse :

              certificate  de proprietate asupra animalelor pe cap de animal : 
-animale peste 2 ani 2 lei / cap de animal;
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-animale sub   2 ani 2 lei / cap de animal;
certificarea (transcrierea) a transmisiunii proprietăţii asupra animalelor pe cap de animal în

bilete de proprietate:
-animale peste 2 ani 4 lei / cap de animal;
-animale sub   2 ani 2 lei / cap de animal;
Eliberarea certificatelor de atestare fiscală 5 lei;
Înregistrarea , la cerere , în actele de stare civila a schimbării numelui şi sexului : 15 lei;
Înregistrarea ,  la cerere , în actele de  stare civila a desfacerii casatoriei : 2 lei; 
Transcrierea , la cerere , în registrele de stare civile române , a actelor de stare civilă întocmite   
de autorităţile străine : 2 lei;
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară , la cerere , a actelor  de stare civilă: 5 lei;
Alte certificate de stare civilă  în locul celor pierdute , sustrase , distruse sau deteriorate: 2 lei;
Eliberarea certificatelor de stare civila naştere, căsătorie, deces 100 lei;
Taxa pentru desfacerea casatoriei prin divorţ pe cale administrativă 500 lei;
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru
terenurile agricole şi forestiere 15 lei;
Taxă pentru eliberarea certificatului de producător se stabileşte cu data prezentei în cuantum de 60  
lei, iar viza trimestrială să fie în cuantum de 5 lei;
Taxa  pentru înscrierea auto  se atabileşte în cuantum de 60 lei;

Cap. IX :

Scutiri şi facilităţi

Art. 28: Facilităţi pentru persoane fizice   :
 (1) Impozitul pe cladiri , impozitul pe teren, impozitul pe tenul arabil extravilan taxa asupra
mijloacelor de transport , taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor si autorizaţiilor nu se aplică
pentru :

a) veteranii de război ;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6
martie 1945 , precum şi celor deportate în străinătate, prizonieri , rep. , cu modificările şi
completările ulterioare , precum şi in alte legi .

c) impozitul pe clădiri , impozitul pe teren şi taxa asupra mijloacelor de transport nu se aplică
persoanelor fizice prevazute la art. 6  si art. 10 alin. 1 lit. k) din Legea nr. 42/1990 privind
cinstirea eroilor –martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor , precum şi
luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 , rep. , cu modificările şi copletările
ulterioare .

d) impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor
veteranilor de război care nu s-au recăsatorit .

e) impozitul pe clădiri , impozitul pe teren , taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare
pentru activităţi economice şi viza anuala a cestora nu se aplică pentru persoanele cu handicap
grav sau accentuat .

f) în cazul unei clădiri , al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de o
persoană fizică prevăzută la lit. a)-e) , scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile
deţinute în comun de soţi .

g) scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de
persoanele fizice prevăzute la lit. a)-e) .

h) scutirea de la plata impozitului pe terenul intravilan si extravilan se aplică persoanelor
prevăzute la lit. a) – e) .
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i)  persoanele invalide gradul I , care beneficiază de scutirea la plata impozitului doar terenului
aferent cladirii utilizate ca domiciliu.

 (2)  Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice, dacă:
    a) clădirea este o locuinţă nouă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare; sau 
    b) clădirea este realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994
privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3 ) Scutirile de impozit prevăzute la alin. (2 ) se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data
dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al
acesteia.
(4) scutirile de la plata impozitului prevazute la lit. a)-e) se aplică unei persoane începand cu prima zi
a lunii urmâtoare celei in care persoana depune documentele justificative în vederea scutirii .

CAP.  IX :

  Dispoziţii finale

Art.29  : Nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2015 se vor modifica ulterior
numai în baza prevederilor legale . 

Art.30 : Implicaţii bugetare ale impozitelor şi taxelor locale :

(1)    Primarul comunei împreună  cu Compartimentul impozite şi taxe din cadrul  Primăriei comunei 
Valea Râmnicului sunt responsabili pentru stabilirea , controlul şi colectarea impozitelor şi taxelor 
locale , precum şi a amenzilor şi penalităţilor aferente .

(2) În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentul de specialitate
al Primariei comunei Valea Ramnicului  are competenţă de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă
fiscală  pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile , potrivit legii .

Art. 31:  (1) Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 571/2003 , de aprobare a
Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Normele de aplicare a Codului Fiscal.
(2) : La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga H.C.L. nr. 3 din 28.01.2014, precum şi
orice alte prevederi anterioare , contrare prezentei hotărâri.

Art. 32 : Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă cetăţenilor prin publicarea  pe site-ul primăriei şi
afişată la sediul instituţiei, prin grija secretarului comunei.
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura accesul gratuit al cetăţenilor  la
informaţii privind impozitele şi taxele locale .
Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 01 ianuarie 2015.

Art. 33 : Secretarul  comunei Valea Râmnicului  va comunica  prezenta hotărâre autorităţilor şi
persoanelor interesate. 
                                    

             27.11.2014                                                       VALEA  RÂMNICULUI

        
         Preşedinte de şedință,                                                                    Contrasemnează                    
             Bedereag Vasile                                                                                Secretar,

                                                                                                       Jr. Şerbu Ionuţ  
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Această  hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Valea Râmnicului  în ședința  ordinară din data de

27.11.2014 cu respectarea prevederilor art.45 alin.2 lit.c din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, (R2), cu
un număr de  15 voturi pentru, 0 voturi împotrivă   și  0  abțineri,  din numărul total de 15 consilieri în funcție și 15
consilieri prezenți la ședință. 
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