
                             ROMANIA 
             JUDETUL BOTOŞANI 
      PRIMARIA ORASULUI S ĂVENI 
            Nr.10.327 din 02.11.2014 

  
    

ANUNT 
 

        Primăria orașului Săveni anunţă locuitorii oraşului că s-a elaborat şi 
afişat la sediul primăriei,în data de 02 noiembrie 2014, următorul proiect de 
act normativ: 

       - Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru 
anul 2015. 

         Sugestii, propuneri sau opinii cu privire la proiectul de act normativ se pot 
depune în scris de către cei interesaţi la sediul primăriei oraşului Săveni, până în 
data de 13.12.2014. 

 
 
      Primar,                                                                                  Secretar, 
Tîrzioru Petru Relu       Isac Nadia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Primăria oraşului Săveni 
       Judeţul Botoşani 
Nr.10326 din 02.11.2014 
 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

Cu privire la aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015 
 

 
        Domnilor consilieri,  

 
            Impozitele si taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale 

unitatilor administrativ teritoriale unde contribua bilii isi au domiciliul, sediul 
sau punctul de lucru si se stabilesc în baza prevederilor Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare și ale H.G. 
nr.44/2003 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu 
modificarile si completarile ulterioare.  
            Resursele financiare constituite din impozite si taxe locale se utilizeaza 
pentru cheltuielile publice a caror finantare se asigura din bugetul local. 
            Analizand situatia încasarii veniturilor proprii ale bugetului local al 
oraşului Săveni în anul 2014 si ținând cont de posibilitățile reale de încasare a 
acestora în anul 2015, în baza prevederilor actelor normative în vigoare, 
propun Consiliului Local prezentul proiect de hotarare cu privire la aprobarea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015. 

        Rog ca după analiza materialelor anexate să aprobaţi prezentul proiect, 
în forma propusă de executiv.  

 
 

PRIMAR, 
TÎRZIORU PETRU-RELU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BOTOŞANI 
  ORAŞUL SĂVENI 



 CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT DE HOTARARE  
Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2015 

 
            Consiliul Local al oraşului Săveni, judeţul Botoşani, 
            Luând în considerare expunerea de motive cu privire la stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2015, 
            analizând raportul de specialitate al Compartimentului de impozite şi taxe locale,  
 în baza prevederilor art. 9 pct. 3 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la l5.10.1985 şi ratificat ă prin Legea nr. 199/1997, 
 în conformitate cu prevederile: 

- art.5 alin.2, art.20 alin.1 lit. b şi art.30 din legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, 

              - prevederile Titlului IXdin Legea nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
           - prevederile Titlului IX din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 
privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44 / 2004, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
    - prevederile O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură fiscală,cu modificările şi 
completările ulterioare, precum și ale H.G.nr.1050/2004 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare ale O.G.nr.92/2003,cu modificările şi completările ulterioare;; 
         - prevederile H.G. nr. 1309/2012  privind nivelurile pentru valorile impozabile, 
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile 
începând cu anul fiscal 2013; 
         - prevederileO.U.G.nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, 
         - prevederile Legii  nr.117/1999privind taxele extrajudiciare de timbru,cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 văzând prevederile art. 6 din legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, 
            ţinând cont de Nomenclatura Stradală aprobată prin Hot ărârea Consiliului Local al 
orașului Săveni nr.14/2012, precum şi de prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismului, 
 în temeiul art. 27, 36, alin. (1), alin. (4) lit. c  şi art. 45 alin. 2 lit.(c) din Legea nr. 
215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
  
    h o t ă r ă ş t e : 
 
        Art.1 (1) Se aprobă impozitul pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice pr in 
aplicarea unei cote de 1,4 % asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrat ă în contabilitatea 
acestora. 
                (2) Pentru clădirile proprietate public ă sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ - teritoriale , concesionate , închiriate, date în administrare ori în folosinţă, 
după caz persoanelor juridice, se va calcula taxa pe clădiri  care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor , locatarilor, titularilor dreptulu i de administrare sau de folosinţă, după caz, 
în condiţii similare impozitului pe clădiri . Pentru această taxă  se aprobă o cotă de 0,30% pe 
an, aplicată la valoarea de inventar a clădirii. 
                  (3)  Pentru clădirile dobândite de persoanele juridice înainte de 01 ianuarie 2012  şi 
care după această data nu au fost reevaluate se aprobă, pentru calculul impozitului pe clădiri 
şi a taxei pe clădiri pe anul 2015 , cota de 10%, cu excepţia clădirilor proprietate public ă sau 
privat ă a statului ori a Consiliului local, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 
folosinţă, după caz, şi a clădirilor persoanelor juridice de sub autoritatea Consiliului local 
pentru care se aprobă cota de 5%. 



                   (4) Pentru clădirile dobândite de persoanele juridice înainte de 01 ianuarie 2010  şi 
care după această data nu au fost reevaluate se aprobă, pentru calculul impozitului pe clădiri 
şi a taxei pe clădiri pe anul 2015 , cota de 30%, aplicata la valoarea de inventar  a cladirii. 
                   (5) Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană 
juridic ă aflată în funcţiune , rezervă sau conservare , chiar dacă valoarea sa a fost recuperată 
integral pe calea amortizării. 
        Art.2  (1) Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice, se aprobă să se  calculeze prin 
aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii, atât în mediul rural 
cât şi în mediul urban , valoare care este stabilită potrivit criteriilor şi normelor de evaluare 
legale în anexele 1A, 1B, 1C, pornind de la limitele minime stabilite prin H.G.nr .1309/2012, la 
care se aplică coeficiențiidecorectie aferenti rangului localitatii (respectiv rangul III pentru 
orașul Săveni). 
                    (2) Satele aparţinătoare oraşului Săveni se constituie într-o zona A, rang V, 
valoarea impozabilă  a clădirilor  aprobându-se conform anexei 1A. 
                    (3) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează 
un impozit pe clădiri majorat dup ă cum urmează .  

a) cu 65% - pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
b) cu 150% - pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
c) cu 300% - pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de 

domiciliu. 
                   (4) Prevederile alin.3 nu se aplică persoanelor fizice care deţin în proprietate 
clădiri dobândite prin succesiune legală. 
                   (5) În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de 
domiciliu, impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost 
dobândite, aşa cum rezultă din documentele care atestă calitatea de proprietar. 
                    (6) Persoanele fizice aflate în situaţia prevăzută la alin.3, au obligaţia de a depune 
o declaraţie specială la compartimentele de specialitate  ale autorităţilor administra ţiei 
publice locale în raza cărorea îşi au domiciliul precum şi la cele în raza cărora sunt situate 
celelalte clădiri ale acestora. 
        Art.3 (1)Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de hectare de teren , 
rangul localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului. 
                  (2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrative-teritoriale , concesionate , închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se va 
calcula 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.  
(3)În cazul unui teren amplasat în intravilan  înregistrat la categoria de folosinţă terenuri cu 
construcţii , impozitul pe teren /taxa pe teren se va stabili  înmulţind suprafaţa terenului , 
exprimată în hectare , cu suma corespunzătoare prevăzută în următoarele 2 tabele:  
 
                                    a)mediu urban 
 

ZONA Nivelul impozitului 
Lei/ha 

A 6545 
B 4447 
C 2113 
D 1230 

 
                                    b)mediu rural 
 

ZONA Nivelul impozitului 
Lei/ha 

A 711 
 



  (4) În cazul unui teren amplasat în intravilan , înregistrat la alte categorii de folosinţă decât 
cea de terenuri cu construcţii , impozitul pe teren/taxa pe teren se stabileşte prin înmul ţirea 
suprafeţei de teren exprimată în hectare cu suma corespunzătoare prevăzută în anexa 2, 
pentru urban, respectiv rural în conformitate cu sumele stabilite prin H.G.nr.1309/2012, 
corectate  cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localit ăţii. 
(5) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren/ se stabileşte prin înmul ţirea 
suprafeţei terenului exprimată în hectare , cu suma corespunzătoare prevăzută în anexele 3 şi 
4 , sumă care este corectată  cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localit ăţii, 
prevăzut în art.251alin.(5) din Legea nr.571/2003  privind Codul fiscal.  
              (6) Zonarea străzilor în intravilanul ora şului, în funcţie de care se calculează 
impozitul pe clădiri, este cea stabilită în anexa nr. 5, iar pentru calculul impozitului pe terenul 
extravilan se va utiliza zonarea conform anexei nr. 6.  

Art. 4  Impozitul pe mijloacele de transport se calculează conform anexei nr. 7, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre, stabilite diferențiat  pentru vehiculele 
înmatriculate și vehiculele înregistrate. 
          Art. 5  Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxa pentru 
folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate precum şi taxa pentru spectacole se stabilesc în 
forma prevăzută în anexa nr. 8 la prezenta hotărâre.        
 Art. 6(1) Taxele speciale şi alte taxe locale vor fi percepute la nivelul stabilit prin anexa 
nr. 9 care face parte integrantă din prezenta hotarare. 
 (2) Lista privind vehiculele încadrate în categoria vehicule lente se aprobă în forma 
prezentată în anexa nr. 10 care face parte integrantă din prezenta hotarare.  
 (3) Taxele judiciare şi extrajudiciare de timbru conform prevederilor OUG  nr.80/2013 
respectiv ale Legii nr. 117/1999 se aprobă aşa cum sunt prevăzute în anexei nr. 11. 
           Art. 7   (1) Pentru achitarea integrală a impozitului pe clădiri , a impozitului pe teren şi 
a impozitului pe mijloacele de transport datorate pe întregul an de către persoanele fizice 
până la data de 31 martie 2015 se aprobă  o bonificaţie de 10%. 
                 (2)  Se aprobă acordarea de  facilităţi fiscale sub forma scutirilor şi reducerilor la 
plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren , de la adresa de domiciliu potrivit 
regulamentului din anexa nr. 12 care face parte integrantă din prezenta hotarare . 
     (3) Taxa de salubrizare pentru anul 2015 se va aplica cu respectarea Regulamentului 
din anexa nr. 13, care face parte integrantă din prezenta hotarare.  
                Art. 8  (1) În conformitate cu prevederile art.284 din  Legea nr.571/2003 privind 
Codul fiscal impozitul pe clădiri, impozitul pe teren ,taxa asupra mijloacelor de transport,  
taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor şi autorizaţiilor , precum şi alte taxe speciale 
sau locale nu se aplică : 
                    -veteranilor de război 
                    -persoanelor fizice prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990 
                           (2)  Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea 
recunoştinţei faţă de eroii-martiri, nu datorează: 
a) impozitul pe clădiri pentru locuin ţa situată la adresa de domiciliu; 
b) impozitul pe teren aferent clădirii prev ăzute la lit. a); 
c) taxa asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a 
unui mototriciclu. 
                            (3) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război 
şi văduvelor veteranilor de război care nu s-au recăsătorit. 
                            (4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei 
autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele 
cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate. 
                            (5) În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut 
în comun de o persoană fizică prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică 
integral pentru propriet ăţile deţinute în comun de soţi. 
(6) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de 
persoanele fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4). 



                           (7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii 
utilizate de persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (4). 
(8) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur 
mijloc de transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) şi (2). 
                           (9) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4) se 
aplică unei persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune 
documentele justificative în vederea scutirii. 
(10) Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic 
clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 
29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii 
energiei termice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul 
pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea 
termică, precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de 
reabilitare termică. 
           Art. 9 Se aprobă nivelurile pentru amenzile aplicate persoanelor fizice și juridice în 
anul 2015 pentru nerespectarea prevederilor Titlului IX al Codului Fiscal, conform anexei 
nr.14, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
              Art.10(1)Se aprobă taxa pentru eliberarea autorizației de liber acces în zonele 
orașului Săveni, în care s-au instalat indicatoare cu restricții de circulație, impuse de normele 
legale care reglementează circulația autovehiculelor care transportă mărfuri și a utilajelor 
care depășesc masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, după cum urmează: 

- autovehiculeșiutilajeîntre 3,5 tone și 10 tone – 20 lei/zi/autovehiculsau 200 
lei/lună/autovehicul,utilaj; 

- autovehiculeșiutilaje de peste 10 tone – 40 lei/zi/autovehiculsau 400 
lei/lună/autovehicul,utilaj; 
(2) Se aprobămodelulcereriipentruobținereaautorizației de liber 
accesșimodelulautizației, conform anexei nr.15, care face parte integrantă din 
prezentahotărâre. 

               Art.11 (1) În anul 2015  impozitul /taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren , impozitul 
pe mijlocul de transport,  se plătesc în 2 rate egale până la datele de 31 martie şi 30 
septembrie inclusiv . 

(2) Impozitul/taxa datorată bugetului local de către contribuabili, persoane fizice sau 
juridice , de până la 50 lei inclusiv , se plăteşte integral până la primul termen de 
plată respectiv data de 31 martie 2015. 

           (3)  Taxa de salubrizare se plăteşte lunar până la sfârşitul lunii, în cuantumul stabilit 
pentru fiecare lună, iar ultima rat ă este pe data de 31 decembrie 2015, dată de la care se 
calculează majorări de întârziere conform cu legislaţia în vigoare. 
 Art. 12  Pentru anul 2015 creanţele fiscale restante mai mici de 40 lei existente în sold la 
data de 31.12.2015 se anulează în baza prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală.  
 Art. 13   Primarul ora şului Săveni, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri 
prin intermediul compartimentelor de specialitate. 
                                                              Data astazi, 02.11.2014 

             INITIATOR, 
                          PRIMAR,  
              TÎRZIORU PETRU RELU   
Contrasemnează, 
Secretar,     
                                                                                                                        Nadia Isac 

 



       ORAŞUL SĂVENI                                                                                                                                                             Anexa nr. 1 A 
       JUDEŢUL BOTOŞANI  
                                                                                                                                                                                          

 
VALORILE IMPOZABILE 

 
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii 

aparţinând persoanelor fizice in mediul rural , stabilite in funcţie de rangul localităţii şi zona din cadrul acestora  
 
 

Nr. 
Crt. 

 
Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă (lei) pentru anul 2015 
    Cu instalaţii de apă, canalizare,              Fără instalaţie apă, canalizare  
            electrice, încălzire                                  electrice, încălzire                      

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

982 583 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn,din piatră naturală, 
cărămidă nearsă,din vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

267 167 

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

167 150 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn,din piatră naturală, 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

100 66 

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

 
75% din suma care s-ar aplica clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi 
amplasate la subsol , la demisol şi/sau la mansardă utilizate în 
alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de 
clădiri prevăzute la lit.A-D 

                               
                              50% din suma care s-ar aplica clădirii 

RangV 
Zona A 
 



 
          ORAŞUL SĂVENI 
       JUDEŢUL BOTOŞANI 
 
                                                                                                                                                                                        Anexa nr. 1 B 

 
VALORI   IMPOZABILE 

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii 
aparţinând persoanelor fizice  

Pentru clădirile care nu sunt structurate în blocuri cu mai mult de 3 nivele şi 8 apartamente 
 
Nr. 
crt 

 
Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă (lei/mp) pentru anul 2015 
           Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire                               Fără instalaţii apă, canalizare, electrice, încălzire 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D 

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

2151 2057 1964 1870 1277 1221 1166 1110 

B. Clădire cu pereţii exteriori din 
lemn,din piatră naturală, 
cărămidă nearsă,din vălătuci 
sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic 
şi/sau chimic 

584 559 533 508 366 350 334 318 

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

366 350 334 318 329 315 300 286 

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

219 209 200 190 145 139 132 126 



materiale nesupuse unui 
tratament termic şi/sau chimic 

E. În cazul contribuabilului care 
deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol , 
la demisol şi/sau la mansardă 
utilizate ca locuinţă, în oricare 
dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit.A-B 

75% 
din 

suma  
aplic. 

cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

F. În cazul contribuabilului care 
deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol , 
la demisol şi/sau la mansardă 
utilizate în alte scopuri decât 
cel de locuinţă, în oricare 
dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit.A-B 

50% 
din 

suma  
aplic. 

cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
         ORAŞUL SĂVENI                                                                                                                                                                                     Anexa nr. 1 C 
       JUDEŢUL BOTOŞANI 

 
 

VALORILE IMPOZABILE 
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte construcţii ce aparţin persoanelor fizice 

Pentru clădirile care sunt structurate în blocuri cu mai mult de 3 nivele şi 8 apartamente 
 

 
Nr. 
crt 

 
Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă (lei/mp) pentru anul 2015 
           Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice, încălzire                               Fără instalaţii apă, canalizare, electrice, încălzire 
ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D 

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

2057 1964 1870 1777 1221 1166 1110 1055 

B. Clădire cu pereţii exteriori din 
lemn,din piatră naturală, 
cărămidă nearsă,din vălătuci 
sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic 
şi/sau chimic 

559 533 508 483 350 334 318 302 

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

350 334 318 302 315 300 286 272 

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

209 200 190 181 139 132 126 120 



materiale nesupuse unui 
tratament termic şi/sau chimic 

E. În cazul contribuabilului care 
deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol , 
la demisol şi/sau la mansardă 
utilizate ca locuinţă, în oricare 
dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit.A-B 

75% 
din 

suma  
aplic. 

cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

75% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

F. În cazul contribuabilului care 
deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol , 
la demisol şi/sau la mansardă 
utilizate în alte scopuri decât 
cel de locuinţă, în oricare 
dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit.A-B 

50% 
din 

suma  
aplic. 

cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 

50% 
din suma  

aplic. 
cladirii 
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IMPOZIT PE TERENUL INTRAVILAN ÎNREGISTRAT LA ALTE C ATEGORII DE FOLOSIN ŢĂ  
DECÂT TEREN CU CONSTRUCŢII 

Pentru anul 2015 
 
 
 

 
Nr.crt. Categoria de 

folosinţă 
ZONA 

 lei/ha  URBAN 
ZONA 

 lei/ha RURAL  
A B C D A B C D 

1. Teren arabil 84 63 57 45 28 21 19 15 
2. Păşune 63 57 45 39 21 19 15 13 
3. Fâneaţă 63 57 45 39 21 19 15 13 
4. Vie 138 105 84 57 46 35 28 19 
5. Livadă 159 138 105 84 53 46 35 28 
6. Pădure sau alt 

teren cu 
vegetaţie 
forest. 

84 63 57 45 28 21 19 15 

7. Teren cu apă 45 39 24 X 15 13 8 X 
8. Drumuri şi căi 

ferate 
X X X X X X X X 

9. Teren 
neproductiv 

X X X X X X X X 
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IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT CU TRAC ŢIUNE MECANIC Ă PENTRU ANUL 2015 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nr. 
crt. 

Tipuri de autovehicule Lei/200 cmc sau fracţiune 

I VEHICULE ÎNMATRICULATE  

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme 
cu capacitate cilindrică de până la 1600 cm³ 
inclusiv 

8 

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

18 

3. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2001 
cm³ şi 2600 cm³ inclusiv 

72 

4. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2601 
cm³şi 3000 cm³ inclusiv 

144 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 
3001 cm³ 

290 

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 
7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa 

totală maximă autorizată de până la 12 tone 
inclusiv 

30 

8. Tractoare înmatriculate 18 
II VEHICULE ÎNREGISTRATE  
1. Vehicule cu capacitatea cilindrică < 4800 cmc 3 
2. Vehicule cu capacitatea cilindrică > 4800 cmc 5 
3. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 100 lei/an/vehicul 



 
 
 
 

REMORCI, SEMIREMORCI ŞI RULOTE , CU EXCEPŢIA CELOR CARE FAC 
PARTE DIN COMBINA ŢII DE AUTOVEHICULE 

 
 

Nr.crt. Masa totală maximă 
autorizată 

Impozitul în lei pe 2015 

1. Până la 1 tonă inclusiv 9 
2. Peste 1 tonă , dar nu mai 

mul de 3 tone 
34 

3. Peste 3 tone , dar nu mai 
mult de 5 tone 

52 

4. Peste 5 tone 64 
 
 
 

 
 
AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARF Ă CU MASA TOTAL Ă MAXIM Ă AUTORIZAT Ă EGALĂ SAU MAI MARE DE 12 TONE 

Nivelurile pe 2015 
 
 
 

Numărul axelor şi masa totala   
maxima autorizata 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv 
în operaţiunile de transport intern 

Vehicule cu sistem  
de suspensie pneumatica  

sau un  echivalent recunoscut 

Vehicule cu alt sistem de suspensie 

I. Vehicule cu două axe 
  

1. Masa peste 12 tone ,dar nu mai mult de 13 tone 0 133 
2. Masa peste 13 tone ,dar nu mai mult de 14 tone 133 367 
3. Masa peste 14 tone ,dar nu mai mult de 15 tone 367 517 
4. Masa peste 15 tone 517 1169 



II. Vehicule cu trei axe 
  

1. Masa peste 15 tone ,dar nu mai mult de 17 tone 133 231 
2. Masa peste 17 tone ,dar nu mai mult de 19 tone  231 474 
3. Masa peste 19 tone ,dar nu mai mult de 21 tone 474 615 
4. Masa peste 21 tone ,dar nu mai mult de 23 tone 615 947 
5. Masa peste 23 tone ,dar nu mai mult de 25 tone 947 1472 
6. Masa peste 25 tone 947 1472 

III. Vehicule cu patru axe 
 

 

1. Masa peste 23 tone ,dar nu mai mult de 25 tone 615 623 
2. Masa peste 25 tone ,dar nu mai mult de 27 tone 623 973 
3. Masa peste 27 tone ,dar nu mai mult de 29 tone 973 1545 
4. Masa peste 29 tone ,dar nu mai mult de 31 tone  1545 2291 
5. Masa peste 31 tone 1545 2291 

 
 

COMBINA ŢII DE AUTOVEHICULE ( AUTOVEHICULE ARTICULATE SAU TR ENURI RUTIERE) 
DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTAL Ă MAXIM Ă AUTORIZAT Ă EGALĂ SAU MAI MARE DE  12 TONE 

Nivelurile pe anul 2015 
 

 
 

Numărul axelor şi masa totală 
maximă autorizată 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv 
în operaţiunile de transport intern 

Vehicule cu sistem  
de suspensie pneumatica  

sau un  echivalent recunoscut 

Vehicule cu alt sistem de suspensie 

I. Vehicule cu 2+1 axe  
 

 

1.Masa peste 12 tone ,dar nu mai mult de 14 tone 0 0 
2. Masa peste 14 tone ,dar nu mai mult de 16 tone 0 0 
3. Masa peste 16 tone ,dar nu mai mult de 18 tone 0 60 
4. Masa peste 18 tone ,dar nu mai mult de 20 tone 60 137 
5. Masa peste 20 tone ,dar nu mai mult de 22 tone 137 320 
6. Masa peste 22 tone ,dar nu mai mult de 23 tone  320 414 
7. Masa peste 23 tone ,dar nu mai mult de 25 tone 414 747 
8. Masa peste 25 tone 747 1310 



II. Vehicule cu 2+2 axe   
1. Masa peste 23 tone ,dar nu mia mult de 25 tone 128 299 

2. Masa peste 25 tone ,dar nu mia mult de 26 tone 299 491 

3. Masa peste 26 tone ,dar nu mai mult de 28 tone 491 
721 

4. Masa peste 28 tone ,dar nu mai mult de 29 tone 721 871 

5. Masa peste 29 tone ,dar nu mai mult de 31 tone 871 1429 

6. Masa peste 31 tone ,dar nu mai mult de 33 tone 1429 1984 

7. Masa peste 33 tone ,dar nu mai mult de 36 tone 1984 3012 

8. Masa peste 36 tone 
 

1984 3012 

III. Vehicule cu 2+3 axe   
1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone 1579 2197 

2. Masa peste 38 tone 2197 2986 

IV. Vehicule cu 3+2 axe   
1. Masa peste 36 tone ,dar nu mai mult de 38 tone 1395 1937 

2. Masa peste 38 tone ,dar nu mai mult de 40 tone 1937 2679 

3. Masa peste 40 tone 2679 3963 

V. Vehicule cu 3+3   
1. Masa peste 36 tone ,dar nu mai mult de 38 tone 794 960 

2. Masa peste 38 tone ,dar nu mai mult de 40 tone 960 1434 

3. Masa peste 40 tone 1434 2283 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ 
 
 
 
 

MIJLOCUL DE TRANSPORT PE APĂ Impozit(lei) pe 2015 
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  1110 
5. Scutere de apă 210 
6. Remorchere şi împingătoare: x 
   a) până la 500 CP inclusiv 559 
   b)peste 500CP şi până la 2000 CP inclusiv 909 
   c)peste 2000 CP şi până la 4000 CP inclusive 1398 
   d)peste 4000 CP 2237 
7. Vapoare –pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 182 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale : x 
   a)cu capacitatea de încărcare până la 1500 tone inclusiv 182 
   b)cu capacitatea de încărcare de peste 1500 tone şi până la 3000 tone inclusiv 280 
   c)cu capacitatea de încărcare de peste 3000 tone  490 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Anexa nr.11 

OUG NR.80/2013 PRIVIND TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU 

Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti 

 a)până la valoarea de 500 lei – 8%, dar nu mai puţin de 20 lei; 
b)între 501 lei şi 5.000 lei – 40 lei + 7% pentru ce depăşeşte 500 lei; 
c)între 5.001 lei şi 25.000 lei – 355 lei + 5% pentru ce depăşeşte 5.000 lei; 
d)între 25.001 lei şi 50.000 lei – 1.355 lei + 3% pentru ce depăşeşte 25.000 lei; 
e)între 50.001 lei şi 250.000 lei – 2.105 lei + 2% pentru ce depăşeşte 50.000 lei; 
f)peste 250.000 lei – 6.105 lei + 1% pentru ce depăşeşte 250.000 lei. 
 
Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani 
 

Cereri pentru constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept nepatrimonial 

100 lei 

Cereri în anularea sau în constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial; 

100 lei 

Cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, dacă acestea nu privesc şi plata anumitor sume de bani; 

100 lei 

Acțiune posesorie, constituire drept servitute sau alt dezmembrământ al dreptului de proprietate 

20% din valoarea bunului 

Partaj judiciar-stabilirea bunurilor supuse împărţelii, creanţe pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii, născute din starea de proprietate comună, cererea de raport, 
cererea de reducţiune a liberalităţilor excesive, cererea de partaj 

3% din valoare. Dacă cererile în materia partajului judiciar se formulează în cadrul aceleiaşi acţiuni, aceasta se taxează cu o singură taxă de 5% din valoarea masei 
partajabile. 

Ordonanţă preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani 

20 lei (când cererea formulată pe cale de ordonanţă preşedinţială este evaluabilă în bani, aceasta se taxează cu 50 lei, dacă valoarea acesteia nu depăşeşte 2.000 lei, şi cu 
200 lei, dacă valoarea ei depăşeşte 2.000 lei) 



Acţiunile privind stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice se taxează cu 100 lei. 

100 lei 

Acţiuni în grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren. 

100 lei 

Cererea privind repunerea părţilor în situaţia anterioară, accesorie cererii privind declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea actului juridic patrimonial. 

50 lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 5.000 lei, şi cu 300 lei, pentru cererile a căror valoare depăşeşte 5.000 lei. 

cereri de recuzare în materie civilă 

100 lei 

cereri de strămutare în materie civilă 

100 lei 

cereri de repunere în termen 

20 lei 

cereri de perimare 

20 lei 

cerere de reexaminare împotriva încheierii prin care au fost stabilite amenzile judiciare 

20 lei 

cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor  

50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a cărei judecare a fost suspendată 

cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute 

50 lei 

cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie 

1 leu/pagină 

cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive, se taxează cu 5 lei pentru fiecare 
exemplar de copie. 

5 lei/pagină 

cereri pentru investirea cu formula executorie,altele decât hotărârile judecătorești pentru fiecare titlu executoriu. 

20 lei 

cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării provizorii 

50 lei 

contestaţie la executarea silită 

taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contestă sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa 



aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 1.000 lei, indiferent de valoarea contestată. În cazul în care obiectul executării silite nu este evaluabil în bani, 
contestaţia la executare se taxează cu 100 lei. 

cereri prin care părţile solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri care să consfinţească înţelegerea părţilor, inclusiv când este rezultată din acordul de mediere – 20 lei 

20 lei. dacă înţelegerea sau acordul de mediere priveşte transferul dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unui bun imobil, la această sumă se adaugă 50% din 
valoarea taxei care s-ar datora pentru acţiunea în revendicare a bunului cu valoarea cea mai mare dintre bunurile care fac obiectul dreptului real transferat. Dacă înţelegerea 
sau acordul de mediere are ca obiect partajul, la taxa fixă se adaugă 50% din valoarea taxei pentru partaj 

cereri privind înregistrarea partidelor politice sau pentru modificarea statutului acestora 

300 lei 

cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către asociaţiile fără scop lucrativ, fundaţii, uniuni şi federaţii de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru 
modificarea actelor constitutive ale acestora 

100 lei 

cereri pentru dobândirea personalităţii juridice de către organizaţiile prevăzute în Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi 
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 

200 lei 

cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor 
şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea oricăror măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente, pentru asigurarea reparării 
acestora ori pentru restabilirea dreptului atins 

100 lei 

cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv 
drepturile patrimoniale ale inventatorului 

100 lei 

cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv 
drepturile patrimoniale ale inventatorului 

100 lei 

cererile neevaluabile în bani privitoare la drepturile conferite de marcă, desene şi modele industriale 

300 lei 

Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, al OG nr. 10/2004 privind 
falimentul instituţiilor de credit şi al Legii nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, cu 
modificările şi completările ulterioare 

200 lei 

Cererile de competenţa instanţelor judecătoreşti având ca obiect înregistrări în registrul comerţului (înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi 
pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale) 

100 lei 



divorț prin acordul soților  

200 lei 

divorț când, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă sau la cererea unuia dintre soţi, 
după o separare în fapt care a durat cel puţin 2 ani; 

100 lei 

divorț la cererea aceluia dintre soţi a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei 

50 lei 

cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorţ şi care au ca obiect stabilirea locuinţei copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la 
cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea legături personale cu copilul, locuinţa familiei 

20 lei 

cererile pentru anularea actului administrativ sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui 
altui înscris 

50 lei 

cererile cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite printr-un act administrativ 

10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de 300 lei 

plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, precum şi calea de atac împotriva hotărârii pronunţate 

20 lei 

Acţiunile şi cererile în materie de carte funciară, când nu pun în discuţie fondul dreptului 

50 lei 

Cererea privind înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte şi apelul împotriva încheierii judecătorului-delegat 

20 lei 

Cereri adresate MJ pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate 

10 lei 

Cereri adresate MJ pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor  

300 lei 

Cererile pentru exercitarea apelului împotriva hotărârilor judecătoreşti 

se taxează cu 50% din: 
a)taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabilă în bani, soluţionată de prima instanţă, dar nu mai puţin de 20 lei; 
b)taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani, dar nu mai puţin de 20 lei. 
Pentru excepții a se vedea art. 25 al OUG 80/2013. 

Cererile pentru exercitarea recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti 

se taxează cu 100 lei dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1–7 din Codul de procedură civilă. 



Dacă se invocă încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, pentru cereri şi acţiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din taxa datorată la suma 
contestată, dar nu mai puţin de 100 lei; în aceeaşi ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu 100 lei. 
Pentru excepții a se vedea art. 25 al OUG 80/2013. 

Contestație în anulare 

100 lei 

Cerere de revizuire 

100 lei pentru fiecare motiv invocat 

Acțiunea în anulare a hotărârii arbitrale 

100 lei pentru fiecare motiv invocat 



ANEXA- LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TI MBRU pentru anul 2014 cf.Legii nr.117/1999 

CAP. I.    Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decît cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, 
Parchetul de pe lîngă Curtea supremă de justiţie şi de 

notarii publici, precum şi pentru alte servicii  prestate de unele instituţii publice. 

 

1. Eliberarea de către organele administraţiei publice localeşi centrale, de alte autorităţi publice, precum şi de alte instituţii de 
stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a 
altor înscrisuri prin care se atestă un fapt o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de 
timbru mai mare. 

 

2 

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal :  

   - pentru animale sub 2 ani  2 

   - pentru animale peste 2 ani 2 

3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:  

   - pentru animale sub 2 ani 2 

   - pentru animale peste 2 ani  5 

4. Eliberarea certificatelor fiscale - 

5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie 2 

6. Eliberarea, la cere, a certificatelor de cazier judiciar 2 

7. Inregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului 15 

8.Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 2 

9. Transscrierea la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine 2 



10. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă 2 

11. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate 2 

CAP. II Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi 
pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit 

 

1. Acte de identitate :  

   a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru 
cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii 
pentru cetăţenii străini şi persoanelor fără cetăţenie 

5 

   b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau reşedinţei Abrogat OUG 70/2009 

   c) viza anuală a cernetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie 6 

   d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau 
deteriorate 

Abrogat OUG 70/2009 

2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din registrul permanent de evidenţă a 
populaţiei 

Abrogat OUG 70/2009 

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vînătoare 3 

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 2 

CAP. III Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere  

1.  Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de 

autovehicule 

 

a) obţinerea permisului de conducere A, A1, B,B1 şi B+E 6 

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinînd uneia dintre categoriile sau subcategoriile C,C1, 
D1, Tr, C+E, D+E ,C1+E, D1+E,C,D,Tb,Tv. 

28 



2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul 
anulat , pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a 
permisului de conducere, precum şi pentru  persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători autovehicule, cu excepţia 
celor pentru categoriile B, B1, B+E 

84 

CAP. III Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie 
pentru probe 

 

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor.  

   a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg inclusiv 60 

   c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg 145 

2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 9 

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor 414 

Capitolul IV1.Taxă pentru furnizare date  

1.Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a 
persoanelor, precum şi din Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din 
registrele judeţene şi al municipului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare 

5 

CAP. 5 Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobîndite în baza Legii fondului funciar nr. 
18/1991 

15 
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IMPOZIT PE TERENUL DIN EXTRAVILANUL ORAŞULUI SĂVENI 
pe anul 2015 

 
 
 

Categorii de folosinţă ZONA (lei /ha) 
A B C D 

1.Teren cu construcţii 71 62 55 44 
2.Arabil 115 106 95 84 
3.Păşune 64 57 46 40 
4.Fâneaţă 64 57 46 40 
5.Vie pe rod ,alta decât cea 
prevăzută la pct.5.1. 

127 117 105 96 

5.1.Vie până la intrarea pe rod - - - - 
6.Livadă pe rod , alta decât 
cea prevăzută la pct.6.1. 

129 117 105 96 

6.1.Livadă până la intrarea pe 
rod 

- - - - 

7.Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră cu 
excepţia celui prevăzut la 
pct.7.1 

37 31 25 16 

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

- - - - 

8.Teren cu apă altul decât cel 
cu amenajări piscicole 

14 11 4 2 

8.1.Teren cu amenajări 
piscicole 

78 68 59 52 

9.Drumuri şi căi ferate  - - - - 
10.Teren neproductiv - - - - 
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IMPOZIT PE TERENUL DIN EXTRAVILANUL SATELOR 
BODEASA, BOZIENI, PETRICANI, CHIŞCĂRENI, SAT-NOU 

pentru anul 2015 
 
 
 

Categorii de folosinţă ZONA (lei /ha) 
A B C D 

1.Teren cu construcţii 33 28 25 21 
2.Arabil 53 48 43 40 
3.Păşune 29 26 21 19 
4.Fâneaţă 29 26 21 19 
5.Vie pe rod ,alta decât cea 
prevăzută la pct.5.1. 

58 53 48 46 

5.1.Vie până la intrarea pe rod - - - - 
6.Livadă pe rod , alta decât 
cea prevăzută la pct.6.1. 

59 53 48 46 

6.1.Livadă până la intrarea pe 
rod 

- - - - 

7.Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră cu 
excepţia celui prevăzut la 
pct.7.1 

17 14 11 8 

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

- - - - 

8.Teren cu apă altul decât cel 
cu amenăjări piscicole 

6 5 2 1 

8.1.Teren cu amenajări 
piscicole 

36 31 27 25 

9.Drumuri şi căi ferate  - - - - 
10.Teren neproductiv - - - - 
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S I T U A T I A  
pentru delimitarea străzilor conform zonării oraşului, 

 pentru calculul 
impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren în anul 2015 

 
 
 
 
 
 ZONA A  – Independenţei 1-21; 1 Decembrie 1-55,2-22; N.Iorga 2-4; Doctor Ciucă  
2-24;1-17; A.I.Cuza 1-25,2-12; Avram Iancu 1-7; 
 
 
 
 ZONA B  – Ştefan cel Mare 1-15; 2-28; Eternităţii 6-12; Avram Iancu 9-37; 2-12; 
Teilor; Dr. Marinescu; Ştefan Luchian 1A-2; 2-4; Livezii 2-8; 1-7; A.I.Cuza 27-67,14-54 ; Slt. 
Filipescu 1-2; 4-6; Gh. Asachi 1-41; 2-52; M. Kogălniceanu 1-23; N.Iorga 1-13,6;  
1 Decembrie 57-121; 24-94; Uzinei; Dobrogeanu Gherea; T. Vladimirescu 1-35; 2-16; 
Stadionului; Independenţei 2-18; Zorilor; Crişan; Rozelor; A.I.Cuza nr. 2-54; 
  
 
  

ZONA C - Simion Bărnuţiu; Lupta Noastră; Ion Pillat; N. Bălcescu; V. Alexandri; 
Octav Băncilă; Slt. Filipescu 6A-28; 3-31; Trandafirilor; Gh. Doja 2-10; 1-11; Fundătura Gh. 
Asachi; Gh. Asachi 41-57; Ana Ipătescu 1-9; 2-18; Stefan cel Mare 30-78; 17-75; 
 
 
 
 ZONA D – Aleea Prunului, Aleea Parcului, Fundătura Dobrogeanu Gherea, Mioriţei; 
T. Vladimirescu 18-48, 37-75; Miron Costin, Oborului, Ştefan cel Mare 77-107A; 80-128; 
Eternităţii 1-11; 2-4; Socului, Sg. Maj. Teodorescu, Movilei, Islazului; George Enescu; 
Aprodu Purice; M. Eminescu; Ion Creangă; Avram Iancu 39-73A, 14-48; Liliacului; Nucilor; 
Romaniţei; Loturilor; Stefan Luchian 3-45; 6-58; Octav Băncilă 2-8; 5-33; Livezii 10-72; 
9-25; Gh. Doja 13-23; 12; Octav Băncilă 2-8; 5-33; Livezii 10-72;9-25;Gh.Doja 13-23;12; 
Octav Onicescu, Izvoarelor; Viilor; Răchiţi; Salcâmilor; Gh. Asachi 59-81; 54-94; Vişinului; 
Şesului; M. Sadoveanu; Başeului;M. Kogălniceanu  2-24; Pieţii; M. Viteazu; Aleea Cabanei; 
Aleea Pădurii; Fundătura Grădinii; Botoşani; Petricani; Fundătura Petricani; Aleea Florilor, 
Fruntaş Ghe.Lăpuşneanu, Slt.Stroe Buican, Emil Galan, Mihail Sorbu, Regele Ferdinand, 
Regina Maria, Medic Slt.Alexandru Viţeanu. 
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ZONAREA  TERENULUI  DIN EXTRAVILANUL ORA ŞULUI 
SĂVENI ŞI A SATELOR AL ĂTURATE  

în anul 2015 
 
 
 
 
 
 

 
                   ZONA A : T.4, T.8, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22,T.34, T.35, T.38, T.41, T.43,      
T.46, T.50,T.58 
 
                   ZONA B: T.5, T. 6, T.7 ,T.9, T.15, T.23,T.25, T.33, T.39, T.40, T.42, T.44,T.45, 
T.47, T.49, T.53 
 
                   ZONA C: T.10, T.11, T.16, T.17, T.24, T.26, T.27, T.28, T.29, T.30, T.37, T.48, 
T.51 
 
                   ZONA D: T.1, T.2, T.3, T.12, T.13, T.14,  T.31, T.32,  T.36, T.52, T.135 
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  TAXELE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR , 
 AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR PENTRU ANUL 2015 

 
 
           (1) Pentru eliberarea certificatului de urbanism , în mediul urban în funcţie de suprafaţa 
construită se propun următoarele niveluri:                    

Suprafaţa pentru care se obţine 
 certificatul de urbanism 

Taxa 
(lei) 

a)Până la 150 m² inclusiv 6 
b)între 151 m²şi 250 m²inclusiv 7 
c)între 251 m² şi 500 m²  inclusiv  9 
d)între 501 m² şi 750 m²inclusiv 12 
e)între 751 m² şi 1000 m²inclusiv 14 
f)peste 1000 m² 14 + 0,01 lei pentru fiecare m² care 

depăşeşte 1000 m² 
 
           (2)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul rural se va percepe la 
nivelul de 50 % din taxa prevăzută pentru mediul urban. 
           (3)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice construcţie va fi egală 
cu 1% din valoarea de proiect declarată în cererea pentru eliberarea autorizaţiei, în 
conformitate cu proiectul prezentat, în condiţiile Legii nr.50/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, valoare care include instalaţiile aferente şi nu include 
TVA. 
           (4)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru o clădire care urmează a fi 
folosită ca locuinţă sau anexă la o locuinţă se propune la nivelul stabilit prin Codul fiscal , 
respectiv 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 
           (5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier 
în vederea realizării unei construcţii , care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire se 
propune a se calcula cu procentul de 3 % din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de 
şantier.  
           (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere, de corturi , căsuţe sau 
rulote ori campinguri se menţine la nivelul 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţie. 
           (7) Taxa  pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a unei 
construcţii se va menţine la 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei , stabilită pentru 
determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii , taxa 
pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea de construcţie care 
urmează a fi demolată. 
           (8) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de 
construire se va calcula pe baza procentului de 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului de urbanism sau autorizaţiei de construire. 
           (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, 
spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea 
corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor se propune a fi egală cu 8 lei/m². 



         (10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări se va menţine la 8 lei/m² 
afectat. 
           (11)Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri sau 
branşamente la reţele publice de apă , canalizare, gaze, termice, energie electrică , telefonie şi 
televiziune prin cablu se propune la nivelul de 12 lei pentru fiecare racord. 
           (12)Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului 
judeţean se propune la nivelul de 15 lei . 
           (13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se propune 
la nivelul de  9 lei. 
           (14) Pentru taxele prevăzute la aliniatele precedente, stabilite pe baza autorizaţiei de 
construcţie se vor stabili următoarele reguli: 
                           -taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate 
de solicitant şi se plăteşte înaintea emiterii avizului ; 
                           -în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie , dar nu 
mai târziu de 15 zile de la data de la care expiră autorizaţia respectivă , persoana care a 
obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la 
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale; 
                           -până în cea de-a 15-a zi inclusiv , de la data la care se depune situaţia finală 
privind valoarea lucrărilor de construcţie,compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a 
lucrărilor de construcţie; 
                           -până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă  
trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de persoana care a primit autorizaţia sau orice 
sumă trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 
           (15) În cazul unei autorizaţii emise pentru o persoană fizică , valoarea reală a lucrărilor 
de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită în anexele 
privind impozitul pe clădiri . 
           (16) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi 
economice se va stabili după cum urmează: 
 

SPECIFICAŢIE ANUL 2014 
lei 

1.Pentru meseriaşi şi cărăuşi 20 
2.Pentru cazane de fabricat rachiu 32 
3.Pentru liberi profesionişti 48 
4.Mori , prese de ulei şi darace 70 
5.Pentru activităţile neprevăzute mai     
sus 

76 

 
                           Autorizaţiile prevăzute la acest alineat se vizează anual până la data de 31 
decembrie a anului în curs pentru anul următor . 
                           Taxa de viză va reprezenta 50% din cuantumul taxei , aşa cum este stabilită 
în tabelul de mai sus. 
           (17)Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se propune la nivelul  
de 16 lei. 
           (18)Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planurile cadastrale sau de pe 
alte asemenea planuri deţinute de Consiliul local se propune după cum urmează în tabelul de 
mai jos: 



 
 

SPECIFICAŢIE ANUL 2014 
Lei/mp 

La scara 1:500 15 
La scara 1:1000 22 
La scara 1:2000 29 
La scara 1:10000 32 

 
           (19)Taxa pentru eliberarea atestatului de producător se propune la nivelul de  
 20 lei /an. Pentru viza semestrială a atestatului de producător se propune o taxă de 10 lei 
/semestru. 
            (20) Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul 
agricol se propune la nivelul de  20 lei/ carnet. 
            (21)Pentru completări, modificări ale autorizaţiilor de funcţionare a persoanelor fizice 
sau asociaţiilor familiale se propune a se încasa o taxă de 15 lei pentru operaţiune.  
           (22)Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 
de alimentaţie publică  : 
                            - pentru restaurante  - 690 lei 
                            - pentru baruri - 340 lei. 
                
 

TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE        
RECLAMĂ  ŞI PUBLICITATE 

 
 

             (1) Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de servicii de reclamă şi 
publicitate , cu excepţia celui realizat prin mijloace de informare în masă, scrise şi 
audiovizuale sunt obligaţi să încheie contracte în acest sens şi datorează bugetelor locale o 
taxă de reclamă şi publicitate de 3% din valoarea contractului , exclusiv TVA aferent. 

                             (2) Pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate : 
                a)în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate     

economică – 30 lei/m² sau fracţiune de m²; 
                        b)în cazul oricărui alt panou , afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi 
publicitate-22 lei /m²sau fracţiune de m². 

 
 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
 
 

a)   în cazul unui spectacol de teatru ,balet , operă , operetă , concert filarmonic sau alte 
manifestări muzicale , prezentarea unui film la cinematograf, spectacol de circ  cota de 
impozit va fi egală cu 2% din valoarea sumei încasate din vânzarea biletelor; 
b)   în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la litera a) cota de impozit 
se propune de 5% din valoarea sumei încasate din vânzarea biletelor. 
c)    în cazul videotecilor impozitul pe spectacole ajustat cu rangul   localităţii se propune la 
nivelul de 1 leu/m²/zi; 
d)    în cazul discotecilor impozitul pe spectacole ajustat cu rangul localităţii se propune la 
nivelul de 1 leu/m²/zi. 
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TAXE SPECIALE ŞI ALTE TAXE LOCALE 

pentru anul 2015 
 

 
           (1) Pentru  serviciul de salubrizare prestat de către Serviciul de Gospodărie Comunală 
se propune taxa locală specială de salubrizare după cum urmează : 
                       a)pentru locuitorii din blocurile de locuinţe – 6  lei pe lună / gospodărie; 
                       b) pentru gospodăriile populaţiei amplasate pe străzile principale, respectiv: 
Ştefan cel Mare, Independenţei, T.Vladimirescu, Stadionului, C.D.Gherea, Uzinei, 1 
Decembrie, N.Iorga, M.Sadoveanu, M.Kogălniceanu, Ghe.Asachi, Slt.Filipescu, A.I.Cuza, 
A.Iancu, St.Luchian(nr.1-24), Ana Ipătescu pentru  care s-au încheiat contracte de prestări 
sevicii cu Primăria Oraşului Săveni  pentru evacuarea reziduurilor menajere –  
8 lei/lună/gospodărie; 
                      c) pentru gospodăriile populaţiei amplasate pe străzile secundare şi pe cele 
principale pentru care nu s-au încheiat contracte de prestări sevicii cu Primăria oraşului 
Săveni  pentru evacuarea reziduurilor menajere – 6 lei/lună/gospodărie; 
                     d) pentru gospodăriile populaţiei amplasate în mediul rural – 5 
lei/lună/gospodărie; 
                     e) pentru persoanele juridice – 20 lei/m.c./an . 

Instituţiile publice vor achita taxa de salubrizare în cuantumul stabilit pentru 
persoanele juridice. 
             Instituţiile publice şi persoanele juridice de pe raza oraşului Săveni sunt obligate să 
încheie contracte de prestări servicii de salubrizare cu Primăria Oraşului Săveni. 
 Taxa de salubrizare se va achita lunar până la sfârşitul fiecărei luni, în cuantumul 
stabilit pentru fiecare lună, ultima rată fiind la data de 31.12.2015, dată de la care se va 
proceda și la calculul majorărilor de întârziere în cuantum de 2% pe lună sau fracțiune de 
lună. 
          (2) Se propune  taxa pentru măsurători teren la  70 lei /operaţiune.   
          (3) Se propune taxa pentru activitatea de identificare a construcţiilor ridicate înainte de 
1991 şi eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra acestora în baza 
art.55, alin.1 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996 la 20 lei/operaţiune. 
           (4)Taxă urgenţă eliberare acte rămâne la acelaşi nivel de 20,00 lei/act. 
           (5)Taxă pentru căutare acte în arhivă – 10,00 lei/act. 
           (6)Taxă eliberare copii – format A4 –3,00 lei/copie , format A3 – 5,00 lei/copie. 
           (7)Taxa înregistrare contracte de arendă – 12 lei/contract de arendă încheiat. 
           (8)Taxe speciale în domeniul stării civile: 
                a)taxa pentru oficierea cununiei civile în zilele de sărbători legale rămâne la nivelul 
de 30 lei/eveniment; 
                 b)taxa pentru divorţ pe cale administrativă – 300 lei; 
                 c)taxa de schimbare a certificatului de stare civilă – 30,00 lei; 
                 d)taxa pentru eliberarea certificatelor de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase 
sau deteriorate- 50,00 lei; 



                 e)taxa pentru transcrierea actelor de stare civilă sau schimbarea numelui pe cale 
administrativă – 50,00 lei; 
             (9) Taxa pentru eliberarea cărţii de identitate:definitivă - 7lei/imprimat; 
                                                                                     provizorie – 1leu/imprimat. 
           (10) Taxa pentru înregistrarea vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării: 
             - 30 lei pentru scuter, moped; 
             - 60 lei pentru alte tipuri de vehicule. 
          (11)Taxa pentru ocuparea temporară a locurilor publice pentru activităţi comerciale, 
servicii, publicitate , depozitare materiale etc: 
                              -pentru panouri publicitare -0,5 lei/mp/zi;                              
                              -pentru depozitarea de materiale diverse şi ocuparea terenurilor pentru 
efectuarea de reparaţii la clădiri-0,6 lei/mp/zi ; 
                              -în scopul staţionării mijloacelor de transport autorizate de primărie pentru:  
                          a)taximetre-0,5 lei/autovehicul/zi 
                          b)furgonete marfă -0,6 lei/autovehicul/zi 
                          c)autobuz transport-0,9 lei/autovehicul/zi.   
                             - pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului în standuri situate 
de-a lungul drumurilor publice, în parcări, în alte locuri stabilite prin hotărâre a Consiliului 
local , ocuparea terenului cu suporţi pentru obiecte de publicitate şi manifestări ocazionale, 
etc. – 3 lei/mp/zi. 
           (12) Pentru deţinerea în proprietate sau în folosinţă de utilaje autorizate să funcţioneze 
în scopul obţinerii de venit se propune o taxă  zilnică de 14 lei. 
            (13) Taxa anuală pentru vehiculele lente se propune la  nivelul sumei de 52 
lei/an/vehicul. 
            (14) Taxa comerţ ambulant( stradal) -15 lei/zi. 
            (15)  Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozitele şi 
taxele locale şi alte venituri la bugetul local – 5,00 lei . 
            (16) Taxa închiriere buldoexcavator – 120 lei/h . 
            (17) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de liber acces în zonele oraşului Săveni în care 
s-au instalat indicatoare cu  restricţii de circulaţie, impuse de normele legale care 
reglementează circulaţia autovehiculelor care transportă mărfuri şi a utilajelor 
care depăşesc  masa  totală  maximă  autorizată  mai  mare  de 3,5 tone se propune după cum 
urmează: 
- autovehicule şi utilaje între 3,5 tone şi 10 tone - 20 lei/zi/autovehicul sau 200 
lei/lună/autovehicul , utilaj; 
- autovehicule şi utilaje de peste 10 tone – 40 lei/zi/autovehicul sau 400 
lei/lună/autovehicul, utilaj. 
 Pentru eliberarea autorizaţie de liber acces  (  model Anexa 15)  firmele vor trebui să 
depună la serviciul de Poliţie locală următoarele documente: 
a) cerere ( model Anexa 15) în care să se specifice detaliat următoarele: 

1. motivaţia solicitării; 
2. durata pentru care solicită eliberarea autorizaţiei (lunar / zilnic); 
3. tonajul, felul autovehiculului; 
4. tipul mărfurilor sau materialelor transportate. 

b) copie a certificatului de înmatriculare al autovehiculului; 
c) copie a Certificatului de înmatriculare al societăţii comerciale. 
d) copie a Autorizaţiei de funcţionare (în cazul în care magazinele de aprovizionat sunt 
specializate în desfăşurarea produselor perisabile - pâine, lactate, produse din carne); 
e) copie a cărţii/buletinului de identitate în cazul persoanelor fizice care efectuează transportul 
cu autovehicule proprietate personală. 



             În cazul în care, un mijloc de transport autorizat prin autorizaţie de liber acces (pe 
număr de înmatriculare) a fost avariat, scos din circulaţie, radiat, înstrăinat, etc., proprietarul 
acestuia poate solicita eliberarea unei noi autorizaţii de liberă trecere pentru un alt mijloc de 
transport din dotarea proprie, cu condiţia ca acesta să se încadreze în aceleaşi limite de tonaj. 
Eliberarea noii autorizaţii se va face fără plata de taxe suplimentare, cu condiţia ca vechea 
autorizaţie să fie prezentată pentru anulare. 

Autorizaţia de liber acces este valabilă numai în original, copiile xerox, fotocopii etc, 
nu conferă posesorului/utilizatorului dreptul de acces în zonele pentru care se eliberează 
autorizaţia. 

 Taxa pentru eliberărea autorizaţiei de liber acces se achită anticipat eliberării acesteia 
şi nu se restituie chiar în cazul scoaterii din circulaţie, vânzării, avariei, furtului, etc. a 
autovehiculului pentru care a fost eliberat. 
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                                                                                                                                             Anexa nr.10 
 

 
 

LISTA CUPRINZÂND VEHICULELE LENTE 
în conf.cu prevederile art.283, pct.3 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 

 
 
 
 1.Autocositoare 
 2.Autoexcavator(excavator pe autoşasiu) 
 3.Autogreder sau autogreper 
 4.Buldozer pe pneuri 
 5.Compactor autopropulsat 
 6.Excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri , excavator cu rotor pentru săpat 
şanţuri sau excavator pe pneuri 
 7.Freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat 
 8.Freză rutieră 
 9.Încărcător cu o cupă pe pneuri 
10.Instalaţie autopropulsată pentru sortare-concasare 
11.Macara cu greifer 
12.Macara mobilă pe pneuri 
13.Macara turn autopropulsată 
14.Maşină autopropulsată pentru oricare din următoarele : 
           -lucrări de terasamente 
           -construcţia şi întreţinerea drumurilor 
           -decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri 
           -finisarea drumurilor  
           -forat 
           -turnarea asfaltului 
           -înlăturarea zăpezii 
15.Şasiu autopropulsat cu ferăstrău de tăiat lemne  
16.Tractor pe pneuri 
17.Troliu autopropulsat  
18.Utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor  
19.Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 
20.Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 
21.Vehicul pentru marcarea drumurilor 
22.Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri 
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                                                                                                                                             Anexa nr.12 
 
 
 

R E G U L A M E N T 
  pentru stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare în anul 2015 a facilităţilor 

fiscale potrivit art.286 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal 
 
 
 

 
 Art. 1 Pentru locuinţa de domiciliu, precum şi terenul aferent acesteia, persoanele cu 
handicap grav sau accentuat,  cât şi persoanele cu gradul I de invaliditate, pot beneficia, la 
cerere, de scutire. 
 Art. 2  Persoanele fizice care au certificat de încadrare permanent sau cu termen de 
valabilitate revizuibil pot beneficia de scutire. Luna în care expiră termenul de valabilitate al 
certificatului se ia în calcul  ca fiind lună de scutire. 
           Art. 3  Potrivit art.286 alin.(1) - (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , la 
cerere , Consiliul local va acorda , în anul 2014, scutiri la plata impozitului pe clădiri şi a 
impozitului pe teren, de la adresa de domiciliu copiilor orfani de ambii părinţi în vârstă de 
până la 18 ani sau până la 25 de ani, dacă urmează cursurile unei instituţii de învăţământ; 
          Art.4  Potrivit art.286 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , la cerere 
Consiliul local va acorda în anul 2014, o reducere de 50 % la plata impozitului pe clădiri şi a 
impozitului pe teren persoanelor fizice în vârstă de peste 60 de ani , care au un venit lunar mai 
mic decât salariul minim pe economie şi primesc ajutor social potrivit prevederilor Legii 
nr.416/2001. 
          Art.5  Potrivit art.286 alin. (4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , la cerere , 
Consiliul local va acorda în anul 2014, scutiri la plata impozitului pe clădiri,  a impozitului pe 
teren şi a taxei de urbanism şi autorizaţiei de construire persoanelor care au suferit pierderi 
majore de pe urma calamităţilor naturale. 
           Art.6  Potrivit art.286 alin.(1) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal , la cerere , 
Consiliul local va acorda  în anul 2014, scutiri la plata impozitului pe clădirea de la adresa de 
domiciliu persoanelor fizice care au calitatea de salariat în cadrul aparatului de specialitate al  
Primarului Oraşului Săveni, judeţul Botoşani şi în cadrul serviciilor publice subordonate 
Consiliului Local al Oraşului Săveni, care nu beneficiază de alte scutiri legale pentru acest 
impozit. 
          Art.7 Scutirea se acordă prin H.C.L. numai proprietarului pentru bunurile proprii. 
Pentru bunurile aflate în proprietate, comună, scutirea se acordă numai pentru cota parte din 
locuinţa şi terenul de la adresa de domiciliu aferentă persoanei beneficiare. 
          Art.8 Cererea de scutire la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren va fi 
însoţită de următoarele documente care să ateste situaţiile prevăzute la art. 1-3: 

         - certificatul de încadrare în categoria de handicapat gradul I ; 
         - legitimaţia de persoană fizică nevăzătoare; 
         - actele de proprietate în original şi copie; 



         - actele de identitate pentru toţi membrii familiei; 
         - actul de curatelă pentru copiii în vârstă de până la 18 ani , prevăzuţi art.3, lit.a; 
         - adeverinţe de venit pentru toţi membrii familiei , pentru persoanele prevăzute la 
art.4; 
         - ancheta socială pentru persoanele beneficiare prevăzute la art.4; 
         - procesul-verbal de constatare a pagubelor provocate de calamităţilor naturale , 
întocmit de comisia special constituită pentru persoanele prevăzute la art.5; 

          Art. 9  Scutirea se acordă proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului şi se 
 operează începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoanele în cauză depun 
cererea însoţită de documentele care să ateste situaţia de persoane beneficiară potrivit art.1 
sau 2. 
          Art. 10  Facilitatea de scutire la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren de 
la adresa de domiciliu se va acorda persoanelor fizice care nu înregistrează restanţe şi celor 
care au cereri aprobate de eşalonare sau amânare la plata impozitelor sau taxelor locale. 
          Art.11  Nu beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren 
de la adresa de domiciliu persoanele fizice care înregistrează restanţe şi nu depun cerere de 
acordare a înlesnirii de eşalonare sau amânare la plata impozitelor şi taxelor locale. 
          Art.12 Veteranii de război, văduvele de război şi văduvele necăsătorite ale veteranilor 
de război vor fi scutite de la plata impozitului pe terenul extravilan din categoria de folosinţă 
arabil, fâneţe,păduri, până la concurenţa suprafeţei de 5 ha , după ce s-a scăzut în prealabil 
terenul arabil intravilan aflat în proprietatea contribuabilului respectiv. 
          Prevederile prezentului Regulament se vor aduce la cunoştinţă publică. 
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SANCŢIUNI 

aplicate persoanelor fizice şi juridice pentru nerespectarea prevederilor 
Codului fiscal-Titlul IX valabile în anul 2015 

 
 
 
 
1.În cazul persoanelor fizice: 
    1.1 Contraventia prevăzută la alin (2) lit. a) , art.294 din Codul fiscal se sancţionează 
cu amendă de 70 lei,  iar contravenţiile de la lit. b)-d), cu amenda de 280 lei. 
    1.2  Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 325 lei. 
2.În cazul persoanelor juridice : 
    1.1 Contraventia prevăzută la alin (2) lit. a) , art.294 din Codul fiscal se sancţionează 
cu amendă de 280 lei,  iar contravenţiile de la lit. b)-d), cu amenda de 1200 lei. 
    1.2  Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 1300 lei. 
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R E G U L A M E N T 
privind instituirea şi administrarea taxei speciale de salubrizare  în oraşul 

Săveni pentru anul 2015 
 
 

Art.1.Taxele speciale se stabilesc anual. 
Art.2.Cuantumul taxei de salubrizare trebuie să acopere cel putin sumele investite şi 
cheltuielile curente de întreţinere si funcţionare a serviciilor. 
Art.3.Contestaţiile formulate de către persoanele fizice şi juridice împotriva modului de 
stabilire a taxei speciale  de salubrizare se soluţionează de compartimentul de specialitate 
din cadrul primăriei, iar dispoziţiile emise ca urmare a contestaţilor pot fi atacate la 
instanţele judecătoreşti competente. 
Art.4.Constatarea, impunerea şi urmărirea încasării taxei se realizează prin 
compartimentul de specialitate al  Primăriei Oraşului Săveni. 
Art.5.Acordul persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru plata taxei speciale se 
consideră dat ca urmare a necontestării hotărârii Consiliului Local privind stabilirea taxei 
speciale de salubrizare în termen de 15 zile de la afişare. 
Art.6. Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale , cu 
modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru funcţionarea unor servicii publice locale 
create în interesul persoanelor fizice si juridice, consiliile locale pot adopta taxe speciale.        
În baza prevederilor din Legea nr. 101/2006 - Legea serviciului de salubrizare a 
localităţilor, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită 
contravaloarea serviciului de salubrizare prin  taxe speciale. 
Art.7. Taxa specială de salubrizare se plăteste de : 

- persoanele fizice care locuiesc în oraşul Săveni şi localităţile adiacente  respectiv 
Petricani, Chişcăreni, Bodeasa, Bozieni, Sat-Nou (membri familie, rude, chiriaşi, 
flotanţi); 

- persoanele juridice care au sediul sau punctul de lucru sau care desfăşoară 
activităţi economice în oraşul Săveni şi localităţile adiacente . 
Art.8. Persoanele fizice care deţin  mai multe imobile în proprietate vor plăti această taxă 
pentru fiecare gospodărie în parte. Pentru imobilele închiriate obligaţia achitării taxei de 
salubrizare revine chiriaşului, respectiv altor persoane care locuiesc la acea adresă. 
Art.9. Persoanele juridice care au deschise mai multe puncte de lucru sau desfăşoară 
activităţi economice în mai multe locaţii pe teritoriul oraşului, au obligaţia încheierii unui 
contract de prestări servicii de salubrizare cu Primăria Oraşului Săveni pentru fiecare 
punct de lucru sau locaţie în care îşi desfăşoară activitatea. 
 Contractele de prestări servicii de salubrizare se încheie până la data de 
31.01.2015. 

În cazul neîncheierii contractelor privind taxa de salubrizare sau a refuzului de a 
semna aceste contracte, obligaţia de plată privind taxa specială de salubrizare se va stabili 
din oficiu, pe baza informaţiilor din dosarul fiscal sau în urma controlului efectuat de 
operatorul de salubrizare la sediul/punctul de lucru sau locaţia în care acestea îşi 



desfăşoară activitatea, pentru cantitatea de minim 6 mc deşeuri orăşeneşti/punct de 
lucru/an. 
Art.10. Persoanele juridice care au sediul în locuinţa personală vor achita taxa de 
salubrizare după cum urmează: 

- dacă nu mai desfăşoară activitate economică – la nivelul stabilit pentru 
persoanele fizice; 

- dacă desfăşoară activitate economică – la nivelul stabilit prin contractul de 
salubrizare sau în cazul neîncheierii contractului la nivelul stabilit din oficiu 
pentru persoanele juridice. 

Art.11.  Taxa de salubrizare se va achita lunar până la sfârşitul fiecărei luni, în cuantumul 
stabilit pentru fiecare lună, ultima rată fiind la data de 31.12.2015, dată după care se vor 
calcula majorări de întârziere de 2% pe lună sau fracțiune de lună pentru sumele 
neachitate. 
Art.12. Pentru recuperarea sumelor datorate în contul taxei de salubrizare se aplică 
măsurile de executare silită, conform prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de 
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. 
Art.13.  (1) Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare persoanele fizice singure sau 
întreţinătoare de familii din următoarele categorii: 
- veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de 
război ; 
- persoanele cu handicap grav sau accentuat şi persoanele încadrate în gradul I de 
invaliditate; 
- 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 ori constituite în 
prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare; 
            (2) Facilităţile fiscale prevăzute la alin.(1) se acordă automat persoanelor care 
sunt înregistrate în evidenţele compartimentului de impozite şi taxe locale cu scutire la 
plata impozitelor şi taxelor locale(aceste persoane au depus documente justificative la 
dosarele fiscale până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri),în condiţiile 
regulamentului pentru stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare în anul 2015 a 
facilităţilor fiscale din anexa nr.12. 
            (3)Sunt scutiţi de la plata taxei de salubrizare salariaţii din cadrul aparatului de 
specialitate al  Primarului Oraşului Săveni, judeţul Botoşani şi din cadrul serviciilor 
publice subordonate Consiliului Local al Oraşului Săveni, în condiţiile regulamentului 
pentru stabilirea procedurii şi criteriilor de acordare în anul 2015 a facilităţilor fiscale din 
anexa nr.12. 
Art.14. Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare:  Primăria şi serviciile subordonate 
Consiliului Local. 
Art.15. Persoanele singure din categoria pensionarilor, întreţinătorilor unici de familii, 
precum şi a acelor persoane care nu locuiesc efectiv mai mult de 90 de zile pe an în 
locuinţă  pot beneficia de o reducere  de 50% din cuantumul taxei de salubrizare pe anul 
2015. 

Taxa specială de salubrizare se va da la scădere pentru gospodăriile  persoanelor 
fizice care beneficiază de această reducere, în baza unei cereri de scădere însoţită de 
declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind situaţia sa familială, după 
modelul anexat, iar în cazul gospodăriilor nelocuite însoţită de documente care să ateste 
sistarea celorlalte utilităţi( energie electrică, apă etc.). 



Art.16.În cazul decesului proprietarilor unei gospodării care nu este închiriată, 
concesionată sau aflată în folosința altor persoane, taxa de salubrizare aferentă se dă la 
scădere începând cu data de 01 a lunii următoare apariției acestei situații și necesită 
depunerea copiei după certificatul de deces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ORAŞUL SĂVENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

Str.1 Decembrie nr.1, cod poştal 715300, cod fiscal 3372050 
Tel.0231-541070, 541313; fax 0231-541213 

e-mail: primaria_saveni@yahoo.com, http://www.primaria saveni.ro 

 
  Nr……….  din …………………. 
 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE  

 

Subsemnatul/a ........................................................cetatean 
................................., nascut la data de ............................., in localitatea 
................................., de sex ....................., casatorit/necasatorit, domiciliat in 
................................,str. …….............................. nr. ........, bloc ........, scara ........, 
etaj ......, apart. ......., sector/judet ......................, posesor  al  .................., seria  
............ nr. …………… .................... eliberat de  .............................la  data  de 
...................., cod numeric personal ......................................................., 
 
Cunoscand dispozitiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul in declaratii, 
declar pe proprie raspundere urmatoarele: 

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

.................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….. 

 
Dau prezenta declaratie fiindu-mi necesara la ..................................................... 
pentru ......................... ……………... 

 

Dată  astazi……………………………, în faţa reprezentanţilor autorităţii publice locale . 
 
 

 

DECLARANT, 
        (nume, prenume si semnatura) 

 
 

 



                                                                                                               Anexa 15 
 
 
                                                      Model formular tip – Cerere obţinere autorizaţie de acces  
         
 
 
  

Către,            DOMNUL PRIMAR AL ORA ŞULUI SĂVENI  
 
 
 
 

Subsemnatul _____________________________________, reprezentant al  
________________ ___________________________________________, cu 

sediul / domiciliul în loc____________________ str. ____________________________,  
nr._____, tel._______________,/ email______________________ 

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Săveni 
judeţul Botoşani nr. _________________                din _______________ 

________, pentru următoarele autovehicule:  
1. _____________ masa max. autorizată _______ to, pentru perioada  
_________________  
2. ________________ masa max. autorizată _______ to, pentru perioada  
_________________  
3. ________________ masa max. autorizată _______ to, pentru perioada  
_________________  
Pentru  transport/aprovizionare cu 

mărfuri________________________________( se specifică tipul mărfurilor sau 
materialelor).  

La prezenta cerere anexez :  
 

a)copie a certificatului de înmatriculare al autovehiculului; 
b) copie a Certificatului de înmatriculare al societăţii comerciale. 
c) copie a Autorizaţiei de funcţionare (în cazul în care magazinele de aprovizionat sunt 
specializate în desfăşurarea produselor perisabile - pâine, lactate, produse din carne); 
d)  copie a cărţii/buletinului de identitate în cazul persoanelor fizice care efectuează 
transportul cu autovehicule proprietate personală. 
 
 
 
 
 

 
Data __________                                             Numele şi semnătura  
  
  
 
 
 
 
 



                                                                                                               Model autorizaţie liber acces  
 

ORAŞUL SĂVENI 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

Str.1 Decembrie nr.1, cod poştal 715300, cod fiscal 3372050 
Tel.0231-541070, 541313; fax 0231-541213 

e-mail: primaria_saveni@yahoo.com, http://www.primaria saveni.ro 

 
  Nr_____din _________________ 
 

 

AUTORIZAŢIE LIBER ACCES 
 

  
Pentru autovehiculul aparţinând: 
 
 
 
Cu număr de înmatriculare :  
 
 
Valabilă pentru zona :  
 
 
Pentru perioada :  

  
 

 
Observaţii/Traseu :  
 
 
 
Valabilă doar în original 
 
 

 
 
 

 
PRIMAR , 

TÎRZIORU PETRU- RELU 
 
 
 

ISAC LENUŢA-NADIA  
 

Secretar Oraşul Săveni  

DASCĂLU  LUCIAN-DUMITRU Şef serviciu Poliţie Locală  
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