
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2023 

la nivelul Comunei Tomşani, judeţul Prahova 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 87 din 10.11.2022, iniţiat de Primarul 
comunei Tomşani, judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 8876 din 10.11.2022, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 8877 din 10.11.2022, 

În baza prevederilor : 
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal Titlul IX Impozite si taxe locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

ulterioare, 
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare, 
- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

- Legii nr. 7 /1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Legea 
cadastrului şi publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

- Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legii nr. 341/2004 - recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la 
victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, 

- Comunicatului de presă nr. 17/14.01 .2022 al Institutului Naţional de Statistică, privind 
comunicarea ratei inflaţiei în anul 2021; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,b", alin. (4) lit. ,,c", art. 139 alin. (3) şi art. 
196, alin (1) lit. ,,a" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul local al comunei Tomşani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre: 

ART. 1: (1) Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale pe anul 2023 la nivelul 
comunei Tomşani, judeţul Prahova, se indexează faţă de anul 2022 cu indicele de inflaţie aferent 
anului 2021, respectiv 5, 1 % şi se stabilesc conform Anexei care parte integrantă din prezenta 
hotărâre la prezenta hotărâre-Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi 
taxelor locale, taxelor speciale şi amenzilor. 

(2) Pentru impozitele stabilite conform prevederilor art. 457 alin. (I), art. 458 alin. (1 ), (3) şi 
(4), art. 459 alin. (3), art. 460 alin. (1), (2), (3) şi (8), art. 465 alin. (4) şi (7) şi art. 470 alin. (2), (5), 
(6), (7) şi (8) din Codul fiscal se aprobă o cotă adiţională de 5% la impozitul stabilit confom1 

tabloului. 



ART. 2: Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de 
construire în cazul persoanelor fizice şi juridice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2023, 
pe raza comunei Tomşani se stabilesc următoarele: 

► Zona, pe sate: 
-Zona A - terenuri situate de-a lungul drumurilor DN I B, DN I D şi DJ 146 şi 

terenurile situate în extravilanul comunei Tomşani; 
-Zona B - terenuri situate pe strazile laterale, 
-Zona C - terenuri situate în zona Munteni - satul Loloiasca. 

► Rang, pe sate: 
- IV Satul Tomşani, 
- Rangul V Satele Loloiasca, Magula, Sătucu. 

ART. 3: Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren şi 
a impozitului asupra mijloacelor de transp011, datorate pentru întreg anul fiscal 2023, de către 
contribuabili, până la data de 31 martie 2023, se acordă o bonificaţie de 10%. 

ART. 4: (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloace de transport sunt 
creanţe Rangul fiscale anuale, care se plătesc în două rate egale, până la 31 martie, respectiv 30 
septembrie inclusiv. 

(2) Taxa pe clădiri şi taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care 
se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, şi se plăteşte astfel: 

- lunar, până la data de 25 ale lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a 
contractului, pentru contractele cu perioade mai mari de o lună; 

- anual, în două rate egale; până la 31 martie, respectiv 30 septembrie inclusiv, pentru contracte 
cu o perioada mai mare de un an. 

(3) Pentru neplata la termenele enunţate la alin. (1) şi (2), contribuabilii datorează majorări de 
întârziere de 1 % pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare 
te1menului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. 

ART. 5: Impozitul anual pe clădiri, teren şi mijloace de transport, datorat bugetului local de 
către contribuabilii persoane fizice şi juridice, în cuantum de până la 50 lei inclusiv, fiecare, se 
plăteşte integral până la primul termen de plată. 

ART. 6: În afară de scutirile prevăzute de Codul Fiscal, se aprobă scutirea de la plata 
impozitului pentru clădirea folosită ca domiciliu, alte clădiri şi terenuri aflate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevăzute art. 3 alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341 /2004 
Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române 
din decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare. 

ART. 7: În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local, cu suma plătită de 
titulari ai dreptului de proprietate asupra clădirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport, se sting cu 
prioritate amenzile contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar 
dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală. Aceste prevederi nu se aplică în cazul plăţii 
taxelor astfel cum sunt definite la art. 1, pct. 36 din Legea m. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală, cu modificările si completările ulterioare. 
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ART. 8: Prezenta hotărâre se aplică pentru plata impozitelor şi taxelor locale datorate pentru 
anul fiscal 2023 şi intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2023. 

ART. 9: Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Comunei 
Tomşani, prin Biroul Financiar-Contabil, Compartimentul Agricol şi Compartimentul Urbanism din 
cadrul Primăriei comunei Tomşani. 

ART. 10: Hotărârea va fi comunicată instituţiilor şi persoanelor interesate de către secretarul 
general al comunei Tomşani, judeţul Prahova. 

Număr consilieri în func�e I 3 
Număr consilieri prezenţi l,J î 

Voturi pentru � 
Voturi împotrivă 
Ab�neri 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

Contrasemnează 

Secretar general al comunei 

Tomsani, ' 
Matei Violeta Iuliana 
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ANEXA 

la Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 27.12.2022 
privind stabilirea impozite/or şi taxelor locale. precum si a taxelor speciale. pe anul 2023 

TAB.LOUL 
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxelor locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se actualizează 

sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Tomşani, 
în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

I. Legea nr. 227/2'015_privind Codul fiscal)> Titlul IX- Impozite si taxe locale 
I CAPITOLUL li - IMP021TUL PE CLĂDIRI SI TAXA PE CLĂDIRI 
Art. 457 alin. (1) NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 
0.12% 0,12% 

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

-

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 
Cu instalaţii de apă, Fără instalaţii de apă, Cu instalaţii de apă, Fără instalaţii de apă, 

Tipul clădirii 
canalizare, electrice şi canalizare, electricitate canalizare, electrice şi canalizare, 

încălzire ( condiţii sau încălzire încălzire (condiţii electricitate sau 
cumulative) cumulative) încălzire 

A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma 1129 677 1187 712 

unui tratament termic si/sau chimic 
B. Clădiri cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale 339 231 356 243 

nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi 
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale 231 200 243 210 

rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic 
D. Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte 144 87 151 91 

materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 
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1. Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care 
codul fiscal si hotararea de stabilire a impozitelor locale nu preved altfel. 
2. Impozitul/taxa pe clădiri se calculeaza diferit in functie de scopul in care e utilizata acea clădire, fiind definite două categorii, astfel: 

clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, 
care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii; 

clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială; 
3. Pentru clădirile care au în componenţă atât spaţii cu destinaţie rezidenţială cât şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială, impozitul/taxa pe clădiri 
se determină în funcţie de destinaţia suprafeţelor cu o pondere mai mare (peste 50%) şi se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare 
destinaţiei majoritare, asupra valorii întregii clădirii. 
4. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare 
ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
5. Valoarea clădirii se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste 
clădiri, cuprinse în Studiul de piaţă referitor la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din Judeţul Prahova, administrat de Camera Notarilor 
Publici Prahova. 
6. În situaţia în care valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, din studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din România sunt mai mici decât valorile impozabile determinate conform art. 457 din Codul fiscal, în vigoare la data 31 decembrie 
2022, impozitul pe clădiri de calculează prin aplicarea cotei asupra valorii impozabile determinate conform art. 457, din Codul fiscal, 
7. Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale 
balcoanelor, !agiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor 
neacoperite. 
8. Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii 
se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4 (art. 457 alin (5)). 
9. Organul fiscal local va efectua reîncadrarea clădirilor mixte, precum şi calculul valorii impozabile a clădirilor în baza informaţiilor pe care le 
detin si a situatiei existente la 31 decembrie a anului anterior celui de referintă. 
1 o'. ' Organ�! fiscal local va transmite contribuabililor comunicări referitoare la valoarea clădirilor şi a terenurilor acoperite de acestea, precum şi 
impozitul aferent acestora, calculate pe baza valorilor cuprinse în Studiul de piaţă comandat de Camera Notarilor Publici Prahova. 
11. în situaţia în care contribuabilii nu răspund organului fiscal local în termen de 30 de zile de la primirea comunicării, se consideră acceptare 
tacită a datelor înscrise în comunicare. 
12. În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că 
acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care 
cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi 
stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru 
menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, 
creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la 
terminarea lucrărilor de renovare majoră.valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

J[ COTELE-STABli.JfEPRÎN CODÎJLFISCAL-PENTRU ANUL 2022 li COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 
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Art. 458 alin. (1) 0,25% 0,25 % 

Art. 458 alin. (3) 0,4% 0,4% 

Art. 458 alin. (4) 2% 2% 

Art. 459 alin. (3) 0,3% 0,3% 

Art. 460 alin. (1) 0,2% 0,2% 

Art. 460 alin. {2) 1,2% 1,2% 

Art. 460 alin. (8) 5% 5% 

Art. 462 alin. (2) 10% persoane fizice 10% persoane fizice 
10% persoane juridice 10% persoane juridice 

Art.457 alin. (6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin 
înmulţirea valorii determinate conform alin. (2) - (5) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

! 

Zona în 
cadrul Rangul localităţii 
localitătii 

o I li li III IV V 
A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 
B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 
C 2,40 2,30 
I 

2,20 2,10 1,00 0,95 
D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90 

Art.460 alin.3 - Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din 
domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri secalcIuleazăprin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

CAPITOLUL ln - IMPOZITUL PE TEREN $1 TAXA PE TEREN 
Art. 465 alin. �) - lei/ha -

Zona in NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022 I NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

cadrul Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi I Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 
localităţii 

o I li III IV V I o I li III IV V 
A I - - - - 1524 1324 ! - - - - 1602 1392 I 
B - - - - 1324 1098 I - - - - 1392 1154 
C - - - - 1098 790 I - - - - 1154 830 I 
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Art. 465 alin. (4) - lei/ha -
Nr .  
crt .  

1 
2 
3 
4 
5 
6 

8 
9 

� 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 

A B C A B C a 
� 

Teren arabil 37 29 26 39 30 27 
Păsune 28 26 21 29 27 22 
Fâneată 28 26 21 29 27 22 
Vie 58 47 37 61 49 39 
Livadă 69 60 45 73 63 47 
Pădure sau alt teren 33 25 22 35 26 23 
cu vegetatie forestieră 
Teren cu ape 22 19 13 23 20 14 
Drumuri si căi ferate o o o o o o 

Neproductiv o o o o o o 

Art. 465 alin .  (5) - Suma stabilită conform art. 465 a lin .  (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul 
tabel :  ------�------ ·--·-------

: Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 

o 8,00 

5,00 

l i  4,00 
---------�-----------·--·---- -··· · --•·· 

111 

IV 

V 

3,00 

1, 10 

1,00 
--- - -- · •  -- -
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Art. 465 al in. (7) - lei/ha -
N IVELURILE STABIL ITE DE N IVELU RILE STABIL ITE DE 

Categoria de folosinţă CONSILIUL LOCAL CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 

1 Teren cu construcţii 40 42 
2 Teren arabil 62 65 
3 Păşune 37 39 
4 Fâneaţă 37 39 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5. 1 69 73 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6 . 1  69 73 
6 . 1  Livadă până la intrarea pe rod X X 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7 . 1  19 20 
7 .1 Pădure în  vârstă de până la  20 de ani şi pădure cu rol de protecţie X X 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 11 12 
8.1 Teren cu amenajări piscicole 48 50 

9 Drumuri şi căi ferate o o 

10 Teren neproductiv o o 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2020 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 
Art. 467 alin. (2) 10% persoane fizice 10% persoane fizice 

10% persoane juridice 10% persoane juridice 
CAPITOILUL IV - IMPOZITW1L pe fv'HJ!LO��E�E' mim T�ANIŞ]PQRT I 

Art. 470 alin. (2) 

Nr. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

crt. PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 
Lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta Lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 10 11 
cil indrică de până la 1 .600 cm3, inclusiv 

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cil indrică de peste 10 11 
1 .600 cm3 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1 .601 cm3 şi 2.000 cm3 21 22 
inclusiv 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 92 97 
inclusiv 
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5 Autoturisme cu capacitatea cili ndrică între 2 .601 cm3 si 3.000 cm3 169 178 
inclusiv 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 349 367 
7 Autobuze, autocare, microbuze 26 27 
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 36 38 

de până la 1 2  tone, i nclusiv 
9 Tractoare înmatriculate 21 22 

li. Vehicule înregistrate 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 

1. Vehicule cu capacitate cil indrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 
1.1 veh icule înregistrate cu capacitate ci l indrică < 4.800 cm3 5 5 
1 .2  veh icule înregistrate cu capacitate cil indrică > 4.800 cm3 10 11 
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidentiată 103 1ei/an 108 1ei/an 

* grupa de 200 cm3 sau fractiune din aceasta 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

Art. 470 alin. (3) 50% 50% 

Art. 470 alin. (5) 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 
Impozitul în lei/an) Impozitul în lei/an) 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată Ax(e) motor(oare) cu Ax(e) motor(oare) cu 
maximă admisă sistem de suspensie Alte sisteme de suspensie sistem de suspensie Alte sisteme de suspensie pneumatică sau pentru axele motoare pneumatică sau pentru axele motoare echivalentele 

recunoscute echivalentele recunoscute 

I două axe 
1 Masa de cel putin 1 2  tone, dar mai mică de 1 3  tone o 1 53 o 1 53 
2 Masa de cel putin 1 3  tone, dar mai mică de 1 4  tone 1 53 426 1 53 426 
3 Masa de cel putin 1 4  tone, dar mai mică de 1 5  tone 426 599 426 599 
4 Masa de cel putin 1 5  tone, dar mai mică de 1 8  tone 599 1 356 599 1 356 
5 Masa de cel putin 1 8  tone 599 1 356 599 1 356 

l i  3 axe 
1 Masa de cel putin 1 5  tone, dar mai mică de 1 7  tone 1 59 267 1 53 267 
2 Masa de cel putin 1 7  tone, dar mai m ică de 1 9  tone 267 549 267 549 
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3 Masa de cel putin 1 9  tone, dar mai mică de 21  tone 549 7 1 2  549 7 1 3  
4 Masa de cel outin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 7 1 2  1 098 7 13  1 099 
5 Masa de cel outin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1 098 1 707 1 099 1 707 
6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1 098 1 707 1 099 1 707 
7 Masa de cel outin 26 tone 1 098 1 707 1 099 1 707 

1 1 1  4 axe 
1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 71 2 722 7 13  723 
2 Masa de cel outin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 722 1 1 28 723 1 1 28 
3 Masa de cel outin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1 1 28 1 79 1  1 1 28 1 792 
4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1 791 2657 1 792 2658 
5 Masa de cel outin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1 791 2657 1 792 2658 
6 Masa de cel putin 32 tone 1 79 1  2657 1 792 2658 

Art. 470 alin. (6) 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 
Impozitul (în lei/an) Impozitul 'în lei/an) 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată Ax( e) motor( oare) cu Ax(e) motor(oare) cu sistem Ax(e) motor(oare) cu 
maximă admisă sistem de suspensie de suspensie pneumatică sistem de suspensie alte sisteme de suspensie 

pneumatică sau un sau un echivalentele pneumatică sau un pentru axele motoare, 
echivalentele recunoscute, majorate echivalentele recunoscute, majorate 

recunoscute, majorate majorate 
I 2 + 1 axe 

1 Masa de cel puţin 1 2  tone, dar mai mică de 1 4  tone o o o o 
2 Masa de cel puţin 1 4  tone, dar mai mică de 1 6  tone o o o o 
3 Masa de cel puţin 1 6  tone, dar mai mică de 1 8  tone o o o 69 
4 Masa de cel puţin 1 8  tone, dar mai mică de 20 tone 69 1 58 69 1 58 
5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 1 58 371 1 58 371 
6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mal mică de 23 tone 371 480 371 480 
7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 480 866 480 866 
8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 866 1 51 9  866 1 51 9  
g Masa de cel puţin 28 tone 866 1 5 1 9  866 1 5 1 9  

l i  2 + 2 axe 
1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1 48 346 1 48 346 
2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 346 569 346 569 
3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 569 836 569 836 
4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 836 1 009 836 1 01 0  
5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1 009 1 658 1 0 1 0  1 658 
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IV 

V 

6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 
7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 
8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 
9 Masa de cel puţin 38 tone 
2 + 3 axe 
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 
3 Masa de cel puţin 40 tone 
3 + 2 axe 
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 
4 Masa de cel puţin 44 tone 
3 + 3 axe 
1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 
2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 
3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 
4 Masa de cel puţin 44 tone 

1 658 
2301 
2301 
2301 

1 831 
2548 
2548 

1 61 8  
2246 
3107 
3 107 

920 
1 1 1 3 
1 662 
1 662 

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

Masa totală maximă autorizată 

a. Până la 1 tonă, inclusiv 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 
c. Peste 3 tone, dar nu mai m ult de 5 tone 
d. Peste 5 tone 
Art. 470 alin. (8) Mijloace de transport pe apă 
1 .  Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 
3. Bărci cu motor 
4. Nave de sport si agrement 

a) Ambarcatiune de aQrement deschisă fără punte 
b) Ambarcaţiune de agrement cu punte fără cab ina de locuit 
c) Ambarcaţiune de aQrement cu cabine de locuit până la 6 locuri inclus iv 
d) Ambarcatiune de aQrement cu cabine de locuit între 7-1 3  locuri inclusiv 
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2301 1 658 2301 
3493 2301 3494 
3493 2301 3494 
3493 2301 3494 

2548 1 831 2549 
3464 2549 3464 
3464 2549 3464 

2246 1 61 8  2247 
3107 2247 31 08 
4597 31 08 4598 
4597 31 08 4598 

1 1 1 3 921 1 1 1 4  
1 662 1 1 1 4 1 663 
2647 1 663 2648 
2647 1 663 2648 

NIVELURILE STABILITE NIVELURILE STABILITE 

DE CONSILIUL LOCAL DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 

Impozit - lei - Impozit - lei -
1 0  1 1  
41 43 
62 65 
72 76 

23 24 
60 63 

226 238 
X X 

1 54 1 62 
231 243 
277 291 
385 405 

I 
I 

! 
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e) Ambarcatiune de aqrement cu cabine de locuit între 1 4-40 locuri inclusiv 
f) Ambarcaţiune de agrement cu cabine de locuit peste 41 de locuri 

5. Scutere de apă 
6 .  Remorchere si împinqătoare: 
a) până la 500 CP, inclusiv 
b) peste 500 CP si până la 2000 CP, inclusiv 
c) peste 2000 CP si până la 4000 CP, inclusiv 
d) peste 4000 CP 
7 .  Vapoare - pentru fiecare 1 OOO tdw sau fractiune din acesta 
8 .  Ceamuri, slepuri si barje fluviale: 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1 500 de tone, inclusiv 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1 500 de tone si până la 3000 de tone, inclusiv 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 

6 1 6  647 
1 026 1 078 
224 235 
X X 

595 625 
970 1 01 9  
1 488 1 564 
2380 2501 
1 95 205 
X X 

1 95 205 
298 3 13  
523 550 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

Art. 472 al in.  (2) 10% persoane f izice 10% persoane fizice 
10% persoane juridice 10% persoane juridice 

CAPITOtUL \/ - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICAl�LOR oe IJ�1BA�tSM, A AUTORIZA ŢlliLOR DE CONSTRUIRE ŞI Â A1L TOR 
! ��1�� ii Al;lf�R!l�Tl:I 
Art. 474 alin. (1) NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei - - le i  -
a) până la 1 50 m2 inclusiv 3 3 
b) între 1 51 si 250 m2 i nclusiv 4 5 
c) între 251 si 500 m2 inclusiv 5 6 
d) între 501 si 750 m2 i nclusiv 6 7 
e) între 751 si 1 .000 m2 inclusiv 7 8 
f) peste 1 .000 m2 7 + 0,01 lei/m2

, pentru fiecare m2 care 8 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care depăşeşte 
depăseste 1 .000 m2 1 .000 m2 

Art. 474 alin. (4) 1 5  lei 1 6  lei 
Taxa pentru avizarea certificatulu i  de urbanism 
Art. 474 alin. (5)- Taxa eliberare autorizatie de construire pentru o 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor 
clad ire rezidentiala 
Art. 474 alin. (5)- Taxa pentru eliberarea autorizati i lor de construire 1 % din valoarea autorizata a lucrarilor 1 % din valoarea autorizata a lucrari lor 
pentru alte constructii decat cele la a l in .5 
Art.474 alin.8- Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 

certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
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Art.474 al in.9- Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfi inţare, O, 1 % din valoarea impozabilă stabilită O, 1 % din valoarea i mpozabilă stabilită pentru 
totală sau parţia lă ,  a unei construcţii pentru determinarea impozitului pe clăd iri, determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii 

aferentă părtii desfiintate desfiinţate 
Art. 474 al in. (10) 1 5  lei/mp 1 6  lei/mp 
Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavări 
Art. 474 al in. (12) 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare organizare de şantier de şantier 
de şantier în vederea realizării unei construcţi i ,  care nu sunt incluse în altă 
autorizaţie de construire 
Art. 474 al in. (13) 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, construcţie 
căsuţe sau rulote ori campinquri 
Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, 8 lei/mp 9 lei/mp 
cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame 
situate pe căile si în spatiile publice 
Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 1 3  lei/racord 1 4  lei/racord 
bransamente 
Art. 474 alin. (16) 9 lei 1 0  lei 
Taxa pentru eliberarea certificatu lu i  de nomenclatură stradală s i  adresă 
Art. 475 al in. (1) 20 lei 21 lei 
Taxa oentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare 
Art. 475 alin. (2) 38 lei carnet de comercial izare 40 lei carnet de comercializare 
Taxele pentru el iberarea atestatului de producător, respectiv pentru 35 lei atesta de producător 37 lei atesta de producător 
eliberarea carnetulu i  de comercial izare a produselor d in sectorul aqricol 
Art. 475 alin. (3) l it. a) şi b) 
Taxa pentru el iberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 

250 lei 280 lei activităţii de al imentaţie publică pentru o suprafaţă de până la 500 m2, 

inclusiv 

' CAPITOLUL VI - îAffi PillflU J=OJ,,.(ii)$]R&A MIJLOAiIEt..,n, 0J ��CLAMît Sl1 PUBLICITATE 
Art. 477 alin. (5) COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

3% 3% 
Art. 478 alin. (2) NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 
Taxa pentru servici i le de reclamă şi publicitate - lei/m2 sau fractiune de m2 - - lei/m2 sau fractiune de m2 -

a)  în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana deru lează o 
28 lei 29 lei 

activitate economică sau punct lucru -taxa firma 
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b) în cazul oricărui a ltui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj 
22 lei pentru reclamă si publicitate 

CAPITOLUL VH - lMfi;CEJfrn11t.. ,Ji>
i
E Sif>ICitAQQLE 

Art. 481 alin. (2) COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
I mpozitul pe spectacole PENTRU ANUL 2022 
a )  în cazul unui  spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, 2% 
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui fi lm la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competitie sportivă internă sau internatională 
b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la l it. a) 5% 

CAPITOi1,iIDL ViUJ - 1.&-XR $1PE1CtAl.F1 
Art. 484 
Taxe speciale 

- . -� 

~ 

Nr. Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE SI DOMENIILE DE ACTIVITATE 
crt  care s-au instituit aceste taxe speciale ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA 
1  Hotarare de Consiliu Local Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala in cursul zilei de la 

inreaistrare 
2.  Hotarare de Consiliu Local Taxa urgenta eliberarea adeverinta SPCLP, CADASTRU ETC(se va elibera în 

48 de ore dupa caz) 
3.  Hotarare de Consiliu Local Taxa remăsurare teren extravilan 
4 .  Hotarare de Consiliu Local Taxa eliberare certificat edificare constructii 
5. Hotarare de Consiliu Local Taxa inregistrarea contracte de arenda 

Hotarare de Consiliu Local Taxa/chirie inchiriere teren de sport 

6. 

Hotarare de Consiliu Local Taxă închiriere Cămin Cultural 
7. 

8 .  Hotarare de Consiliu Local nr. 1 7/2021 Taxa speciala de slaubrizare 

9. Hotărâre de Consiliu Local Taxe pentru realizare de copii xerox 
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23 lei 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2023 

2% 

5% 

NIVELURILE STABILITE DE NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 
- lei - - lei -

25 30 

5 6 

50 60 
1 5  20 

30 35 
50 lei/ora 60 lei/ora 

Gratuit pentru activităţile Gratuit pentru activităţile 
grupurilor organizate de grupurilor organizate de 

elevii şcolii şi antrenamentul elevii şcolii şi antrenamentul 
echipei de fotbal - 2 ore echipei de fotbal - 2 ore 

săptămânal săptămânal 
1 1 5  lei parastas 1 50 lei parastas 

550 lei onomastică, cununie 600 lei onomastică, cununie 
civilă, botez civila, botez 
780 lei nuntă 900 lei nuntă 

Cuantumul taxei de Cuantumul taxei de 
salubrizare este acelaşi cu salubrizare este acelaşi cu 
tariful de utilizare aprobat tariful de utilizare aprobat 

pentru prestarea serviciului pentru prestarea serviciului 
de către operatorul de de către operatorul de 

salubrizare deleQat salubrizare deleQat 
0,50 lei - A4 0,50 lei - A4 

1 leu - A3 1 leu - A3 
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NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL NIVELURILE STABILITE DE CONS ILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 
Art. 486 alin. ( 1 )  ► Taxa pentru utilizarea locurilor publice 1 50 lei/zi pentru vânzarea produselor de orice 1 58 lei/zi pentru vânzarea produselor de orice fel d in fel din vehicule sau autovehicule şi din genţi 

5 lei/mp/an pentru uti l izarea temporară a vehicule sau autovehicule şi din genţi 

locurilor publice (teren aparţinând domeniului 5 lei/mp/an pentru utilizarea temporară a locuri lor 

public/privat al comunei Tomşani) şi cel din publice (teren aparţinând domeniului public/privat a l  

fata maQazinelor comunei Tomşani) şi cel din faţa magazinelor 

Art. 486 alin. (4) ► Taxa pentru îndepl inirea procedurii de divorţ pe 
cale administrativă .  Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului 500 lei 530 lei 
local , fără ca majorarea să poată depăsi 50% din această valoare*. 
Art. 486 alin. (5) ► Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 25 lei 26 lei 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 

• C-Ai?l fffltL.IIL X - �L ·te 1J:15;ft'(mjrlI C�OMUJfJE 
- � ' - .. � ...,. - ' . � J •  � ..... -

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2022 COTELE STABILITE DE CONS ILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2023 

Art. 489 al in .  (1 ) şi (2) 0% - 50% 5% 
,,(2)  Cotele adiţionale . . .  nu pot fi mai mari de 50% 
fată de nivelurile maxime stabi l ite în prezentul titlu." 
*Se _inserează rând pentru fiecare impozit şi taxă locală asupra căruia/căreia se stabileşte cotă adiţională . 

NOTA: Cotele aditionale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor si taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale. 
Art. 489 al in. (4) 0% - 500% 200% 

Art. 489 al in .  (5) 0% - 500% 200% 

I CAPITOLUL XI - SANCŢIUNI 
LIM ITELE M INIME SI  MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 
NIVELURILE STABILITE DE CONS ILIUL LOCAL NIVELURILE STABILITE DE CONS ILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 PENTRU ANUL 2023 
(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) � - lei - - lei -
% lit . a) se sanctionează cu amendă 70 - 279 74 - 293 
% lit. b) se sanctionează cu amendă 279 - 696 293 - 731  
(4) încălcarea normelor tehn ice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a b iletelor de intrare la 325 - 1 .578 342 - 1 .658 
spectacole constituie contraventie si se sanctionează cu amendă. 
Art. 494 alin. ( 12) - Necomunicarea informaţi ilor şi a documentelor de natura 500 - 2500 526 - 2.628 
celor prevăzute la art. 494 alin. (1 2) 

LIM ITELE M INIME SI MAXIM E  ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
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(5) în cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%. ► ► ► 
► Contraven�a prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă 280 - 1.116 294-1.173 
► Contraven�a prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancţionează cu amendă 1.116 - 2.784 1.173- 2.926 
► incălcarea normelor tehn ice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la 1.300 - 6.312 1.366 - 6.634 
spectacole constituie contraventie si se sanctionează cu amendă 

TELE ŞEDINŢEI, 
, .... u ...... n stantin 
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