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ROMANIA  
JUDETUL SUCEAVA 
COMUNA BOSANCI 
CONSILIUL LOCAL  
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 
 

Având în vedere prevederile: 

� Art. 15, alin. (2), art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. 

(2) din Constituția României, republicată; 

� art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

� art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

� art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

� art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45, art. 117, lit. h) din 

Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

� art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 

30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

� art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu completările ulterioare; 

� art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și 

funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de 

interes local, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu 

modificările ulterioare; 

� art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

� art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din 

Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată; 

� art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 

241/2006, republicată; 

� art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

� art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților 

urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 

� Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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� Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, 

aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, 

ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor 

publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr. 

734/480/1003/3727/2015; 

� Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;  

� Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică  legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările 
ulterioare ; 

- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența  decizională în administrația 
publică, republicată; 

- prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- expunerea de motive a  Primarului comunei Bosanci ; 
- raportul serviciului financiar- contabil ; 
-    avizul  Comisiei de specialitate ; 
- art. 27, art.36 alin. (2) lit. b) , alin. (4) lit. c) şi al prevederilor  art.45, alin.(2)  

lit.c) din Legea nr. 215/2001a addministraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază 
dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse 
financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența autorității locale, 
   și  

ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local 
pentru anul 2018 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, 
precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte, 
 

Consiliul Local al comunei Bosanci adoptă prezenta hotărâre . 
 
 

Art.1.- Se aprobă impozitele si taxele locale, pentru anul fiscal 2018,    în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015,  potrivit  anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre  denumită în continuare “ Tabloul cuprinzând  valorile impozabile, impozitele şi 
taxele locale, alte taxe asimilate acestora , precum şi amenzile aplicabile în anul 2018 “ .  

 
Art.2.- Se stabilesc  impozitele şi taxele  locale pentru anul 2018 după cum urmează: 

 
a) cota prevăzută la art. 457 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

(impozitul datorat de persoanele fizice pentru clădirile rezidențiale si clădirile 
anexă) se stabileşte la 0,1  % asupra valorii impozabile a clădirii. 
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b) cota prevăzută la art. 458 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal,(impozitul datorat de persoanele fizice pentru clădirile nerezidențiale) se 
stabileşte la 0,2  % asupra valorii impozabile a clădirii. 
 

c) cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
(impozitul/taxa datorată de persoanele juridice pentru clădirile rezidențiale) se 
stabileşte la 0,1  % asupra valorii impozabile a clădirii . 
 

d) cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
(impozitul/taxa datorată de persoanele juridice pentru clădirile nerezidențiale) se 
stabileşte la 1,0  % asupra valorii impozabile a clădirii . 

 
e) cota prevăzută la art. 477 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal     

( taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate ), se stabileşte la 3  % . 
 

Art.3.-Bonificaţia  prevăzută la art.462 alin. (2), art.467 alin. (2)  si art. 472, alin. (2) 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul  fiscal  se stabileşte după cum urmează : 

 
a) în cazul impozitului pe clădiri,  la 8 %; 
b) în cazul impozitului pe teren, la 8 %; 
c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 8 %. 

 
Art.4.-Pentru determinarea impozitului/taxei  pe clădiri şi a  taxei  pentru eliberarea  

autorizaţiei de construire  în cazul persoanelor fizice și juridice, a impozitului/taxei pe 
teren cu  construcţii precum și în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în 
registrul agricol la altă categorie de folosință, pentru anul 2018, delimitarea  zonelor 
pentru comuna Bosanci  constă în stabilirea zonei A în intravilan  atât în rangul IV cât şi 
rangul V .  

 
Art.5.- (1) Majorarea prevăzută de art. 489 alin. (1) si (2) din Legea nr.227/2015 cu 

completările ulterioare se stablileşte după cum urmează: 
a) în cazul impozitului pe clădiri: 

1) pentru clădiri rezidențiale și clădiri anexă - persoane fizice la -; 
b) în cazul impozitului pe teren: 

1)  pentru terenul situat în intravilanul localităţii încadrat la altă categorie de folosinţă 
decât cea de terenuri cu construcţii aparţinând persoanelor fizice si juridice la -; 

c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport prevăzute  la   -; 
 

Art.6. – Scutirile de la plata  impozitului pe cladiri, impozitului pe terenuri, impozitul 
pe  mijloacelor de transport și vehicule înregistrate, taxa pentru eliberarea  certificatelor, 
avizelor si autorizatiilor, taxei  de salubrizare se aplică potrivit art. 456, alin. (1), art. 464, 
alin. (1), art. 469, alin. (1), art. 476, alin. (1), art. 485, alin. (1), art. 486, alin. (1)  . 
  

Art. 7- . Creanţele fiscale restante, aflate în sold la data de 31 decembrie 2017 , 
mai mici de 20 lei, inclusiv, se anulează, conform art. 266 alin. (5) din Legea 207/2015 
privind Codul de procedură fiscală. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate 
şi neachitate de către debitori. 

Art. 8. Se aprobă plafonul obligaţiilor fiscale restante, datorate de către debitorii 
persoane fizice şi juridice, ce vor fi menţionaţi în lista ce se va publica trimestrial, până în 
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ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, conform prevederilor art. 
162 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, astfel: 
- pentru persoane fizice –      51 lei; 
- pentru persoane juridice – 101 lei.  

 
Art.9.- Lista actelor normative prin care  sunt instituite  impozite  şi taxe locale, 

inclusiv hotărârile  Consiliului Local al comunei Bosanci prin care s-au  stabilit  impozite 
şi taxe locale  pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent este cuprinsă in anexa 
nr. 2. 
 

Art.10.- Lista  cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile  Consiliului Local 
al comunei Bosanci, în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale   pe o perioadă de 5 
ani anteriori anului fiscal curent este cuprinsă  in anexa nr. 3. 

 
Art.11.-Anexele 1-3  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  
Art.12.-(1) Prezenta hotărâre se comunică  prefectului Judeţului Suceava în 

vederea exercitării  controlului  cu privire la legalitate  şi se  aduce la cunoştinţă publică 
prin grija secretarului comunei Bosanci. 
 (2) Aducerea la cunoştinţă publică  se face  prin afişare  la sediul Primăriei 
comunei Bosanci si pe site-ul Primăriei Com. Bosanci . 

 
Art.13. – Prezenta hotărâre intră în vigoare cu 01 ianuarie 2018 . La data intrării  

în vigoare a prezentei, se abrogă orice prevedere contrară.  
 
Art.14.-Primarul comunei Bosanci, prin serviciile de specialitate, va aduce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,       Contrasemnează,  
 
         Secretarul comunei, 
 
Spoială  Vasile        Ghe. Bujorean  
 
Bosanci, 07.12.2017  

 
Nr.  55 
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Anexa nr. 1 
 

TABLOUL  
cuprinzând  valorile  impozabile,impozitele şi taxele locale si  alte taxe 

asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile în anul 2018 
 

I. CODUL FISCAL –TITLUL IX-Impozite şi taxe locale  
VALORILE  IMPOZABILE  PREVĂZUTE  LA  ART.457  ALIN.(2),  IMPOZITELE  ŞI TAXELE  

LOCALE CARE  CONSTAU  ÎNTR-O  ANUMITĂ  SUMĂ  ÎN  LEI ŞI CARE SE 
INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ ANUAL , ÎN CONDIŢIILE ART.491 ŞI  AMENZILE CARE SE 

ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.493 ALIN.(7) 
 

 
CAP.II   IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI 

Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri în cazul  
persoanelor  fizice 

Art. 457  alin.(2) 
Tipul clădirii Nivelurile indexate  pentru 

anul 2017 
Nivelurile aplicabile  în anul fiscal 

2018 
Valoarea impozabilă 

-lei /mp- 
Valoarea impozabilă 

-lei /mp- 
Cu instalaţii de 
apă ,canalizare 
,electrice,încălzire 
(condiţii 
cumulative) 

Fără 
instalaţii de 
apă,canaliza
re ,electrice 
,încălzire 

Cu instalaţii de 
apă ,canalizare 
,electrice,încălzir
e (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de 
apă,canalizare 
,electrice 
,încălzire 

1 2 3 4 5 
 Clădiri X X X X  
1. cladire cu cadre din beton 

armat  sau cu pereţi 
exteriori din caramidă arsă  
sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau 
chimic 

1.000 600 1.000 600 

2. clădire cu pereţii  exteriori 
din lemn , piatră naturală, 
cărămidă nearsă , vălătucu 
sau orice alte materiale 
 rezultate în urma 
unui tratament termic 
şi/sau chimic 

300 200 300 200 

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

200 175 200 175 
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4. clădire-anexă cu pereţii  
exteriori din lemn , piatră 
naturală, cărămidă nearsă , 
vălătucu sau orice alte 
materiale  rezultate în 
urma unui tratament 
termic şi/sau chimic 
   

125 75 125 75 

5. In cazul contribuabilului 
care deţine la aceeaşi 
adresă  încaperi amplasate 
la subsol, demisol şi/sau 
mansardă  utilizate ca 
locuinţă 

75% din suma 
care s-ar 
aplica clădirii  

75% din 
suma 
care s-ar 
aplica 
clădirii 

75% din 
suma care    
s-ar aplica 
clădirii 

75% din suma 
care    s-ar 
aplica clădirii 

6. In cazul contribuabilului 
care deţine la aceeaşi 
adresă  încaperi amplasate 
la subsol, demisol şi/sau 
mansardă utilizate în alte 
scopuri decât cel de 
locuinţă   

50% din suma 
care s-ar 
aplica clădirii 

50% din 
suma 
care s-ar 
aplica 
clădirii 

50% din 
suma care s-
ar aplica 
clădirii 

50% din suma 
care s-ar 
aplica clădirii 

COEFICIENTUL DE CORECTIE CLĂDIRI: 
 
Rang IV –zona  A coeficientul =1,10 
Rang V –zona  A coeficientul =  1,05 
 
 
 

CAP.III  IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 
IMPOZITUL ŞI TAXA PE TERENURILE  AMPLASATE  IN INTRAVILAN 

-TERENURI  CU CONSTRUCTII- 
Art. 465 alin. (2)                                                                                                              -lei /ha- 
 Zona în  cadrul 

localităţii 
Nivelurile indexate  pentru anul 
2017 

Nivelurile aplicabile  în anul fiscal 

2018 
Nivelurile impozitului pe ranguri 
de localităţi 

Nivelurile impozitului pe 
ranguri de localităţi 

  IV V IV V 
 A 889 711 889 711 
Terenul cc intravilan fără coeficient de corecție 

  
 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE  SITUATE  IN  INTRAVILAN 
-ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECÂT CEA DE TERENURI  CU CONSTRUCTII- 

Art.465  alin.(4)                                                                                           -lei /ha- 
Nr. 
crt. 

ZONA 
 
Categoria de  
folosinţă 

Nivelurile prevăzute  pentru anul 
2017 

Nivelurile  indexate  pentru 
anul 2018 

 A 
 

 A 
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1. Teren arabil  
   

 28 
 

 28 
 

2. Păşune  21  21 
3. Fâneaţă  21  21 
4. Vie  46  46 
5. Livadă  53  53 
6. Păduri şi alte 

terenuri cu vegetaţie 
forestieră 

 28  28 

7. Terenuri cu ape  15  15 
8. Drumuri si căi ferate  0  0 
8. Drumuri şi căi ferate 

 
 
COEFICIENTUL DE 
CORECTIE TAI : 
Rang IV=   1,10 
Rang  V =   1,00 

 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0 
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IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 
Art. 465 alin.(7)                                                             -lei / ha- 

Zona 
 
Categoria de folosinţă 

Nivelurile aplicabile  în 
anul fiscal 2017 

Nivelurile aplicabile  în anul fiscal 
2018 

     
1.Teren cu construcţii 31 31 
2.Arabil 50 50 
3.Păşune 28 28 
4.Fâneaţă  28 28 
5.Vie pe rod 55 55 
6.Livadă pe rod 56 56 
7.Păduri şi alte terenuri cu 
vegetaţie forestieră 

16 16 

8.Terenuri cu apă altul decât 
amenajări piscicole 

6 6 

9.Terenuri cu amenajări 
piscicole 

34 34 

10. Drumuri şi căi ferate 0 0 
11.Teren neproductiv 0 0 
COEFICIENTUL DE CORECTIE TAE:  
 
Rang IV –coeficientul  =  1,10 
Rang  V –coeficientul  =   1,05 
 

 
CAP. IV 

TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE 
MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 
Art.470 alin. (2)                    

Mijloacele de transport cu tracţiune mecanică 
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fractiune ) 

 Mijloc de transport cu tracţiune 
mecanică  

Nivelurile indexate  pentru anul 2017 
Nivelurile aplicabile  în anul 
fiscal 2018 

Valoarea taxei 
Lei/200cmc sau fractiune 

Valoarea taxei 
Lei/200cmc sau fractiune 

1.Motociclete, tricicluri, 
cvadricicluri  şi autoturisme  cu 
capacitatea cilindrica pe pana la 
1600 cmc , inclusiv 

8 8 

2.Motociclete, tricicluri, 
cvadricicluri  cu capacitatea 
cilindrică de peste  1600 cmc  

9 9 

3.Autoturisme cu capacitatea 
cilidrică  între 1601 cmc si 2000 
cmc inclusiv 

18 18 
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5. Autoturisme cu capacitatea 
cilidrică  între 2001 cmc si 2600 
cmc inclusiv 

72 72 

6. Autoturisme cu capacitatea 
cilidrică  între 2601 cmc si 3000 
cmc inclusiv 

144 144 

7. Autoturisme cu capacitatea 
cilidrică  peste 3001 cmc 

290 290 

8. Autobuze,autocare,microbuze
            

24 24 

8.Alte autovehicule cu masa 
totală max. autorizată de până la 
12 t inclus   

30 30 

8.Tractoare înmatriculate 18 18 

 
In cazul mijloacelor de transport hibride  impozitul se reduce cu 50 % . 

II. Vehicule înregistrate 
 

 
1. Vehicule cu capacitate cilindrică 

 

1.1.  Vehicule înregistrate cu 
capacitate cilindrica <4800 cmc 

4 4 

1.2.  Vehicule înregistrate cu 
capacitate cilindrica >4800 cmc 

4 4 

      2.Vehicule fără  capacitate 
cilindrica evidenţiată 

75 75 

 
  Pentru autovehicole  de transport marfă  cu masa totală maximă  autorizată de egală sau 

mai mare de  12 tone 
Art.470  alin. (5)  
Nr.axelor  şi masa totală 
maximă autorizată 
     

IMPOZITUL  LEI/AN 
Taxa –lei /an/autovehicol-2017 Taxa –lei /an/autovehicol-

2018 
Axa/axe motoare 
cu 
susp.pneumatica 
sau un echivalent  
recunoscut 

Axa/axe 
motoare cu  

alt sistem de 
suspensie 

Axa/axe 
motoare cu 
susp.pneum
atica sau un 
echivalent  
recunoscut 

Axa/axe 
motoare cu 
susp.pneuma
tica sau un 
echivalent  
recunoscut 

1.Vehicole  cu două axe: X X X X 

1) masa de cel putin 12 t,dar 
mai mica de  13 t 

0 133 0 142 

2) masa de cel putin 13 t,dar 
mai mica de 14  t 

133 367 142 395 

3) masa de cel putin 14 t,dar 
mai mica de 15  t 

367 517 395 555 

4 masa de cel putin 15 t,dar 
mai mica de 18 tone 

517 1169 555 1257 
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5)masa de cel putin 18 
tone  

517 1169 555 1257 

2.Vehicole  cu trei axe: X X X X 
1) masa de cel putin  15 t,dar 
mai mica de  17  t 

133 231 
 

142 248 
 

2) masa de cel putin  17 t, dar 
mai mica de   19 t 

231 474 248 509 

3) masa de cel putin  19 t,dar 
mai mica de    21  t 

474 615 509 661 

4) masa de cel putin  21 t,dar 
mai mica de   23  t 

615 947 661 1019 

5) masa de cel putin  23 t,dar 
mai mica de   25  t 

947 1472 1019 1583 

6) masa de cel putin  25 t, dar  
mai mica de  26 t  

947 1472 1019 1583 

7) masa de cel putin 26 
tone  

947 1472 1019 1583 

3.Vehicole  cu patru 
axe: 

X X X X 

1)masa de cel putin 23 t,dar 
mai mica  de 25  t 

615 623 661 670 

2) masa de cel putin 25 t,dar 
mai mica  de 27  t 

623 973 670 1046 

3) masa de cel putin 27 t,dar 
mai mica  de 29  t 

973 1545 1046 1661 

4) masa de cel putin 29 t,dar 
mai mica  de 31  t 

1545 2291 1661 2464 

5) masa de cel putin 31 t,dar 
mai mica  de 32  t 

1545 2291 1661 2464 

6) masa de cel putin 32 t 1545 2291 1661 2464 
Art.470 alin. (6)    
       Combinaţii  de autovehicole  ( autovehicole  articulate sau trenuri rutiere) de transport 

marfă masa totală maximă autorizată de peste 12 tone 
Nr.axelor  şi masa totală 
maximă autorizată 
(în tone )   

IMPOZITUL  LEI/AN 
Taxa –lei /an/autovehicol- 

2017 
Taxa –lei an/autovehicol-

2018 

1.Vehicole cu 2+1 axe: X X X X 

1) masa de cel putin 12 t,dar 
mai mica  de 14 t 

0 0 0 0 

2) masa de cel putin 14 t,dar 
mai mica  de 16 t 

0 0 0 0 

3) masa de cel putin 16 t,dar 
mai mica  de 18 t 

0 60 0 60 

4) masa de cel putin 18 t,dar 
mai mica  de 20 t 

60 137 64 147 

5) masa de cel putin 20 t,dar 
mai mica  de 22 t 

137 320 147 344 



 11 

6) masa de cel putin 22 t,dar 
mai mica  de 23 t 

320 414 344 445 

7) masa de cel putin 23 t,dar 
nu mai mult de 25 t 

414 747 445 803 

8) masa de cel putin 25 t, dar 
mai mica de 28 t 

747 1310 803 1408 

9) masa de cel putin 28 
tone  

747 1310 803 1408 

2.Vehicole cu 2+2 axe: X X X X 
1) masa de cel putin 23 t,dar 
mai mica  de 25 t 

128 299 138 321 

2)masa de cel putin 25 t,dar 
mai mica  de 26 t 

299 491 321 528 

3) masa de cel putin 26 t,dar 
mai mica  de 28 t 

491 721 528 775 

4) masa de cel putin 28 t,dar 
nu mai mult de 29 t 

721 871 775 936 

5) masa de cel putin 29 t,dar 
mai mica  de 31 t 

871 1429 936 1537 

6) masa de cel putin 31 t,dar 
mai mica  de 33 t 

1429 1984 1537 2133 

7) masa  de cel putin  33 t,dar 
mai mica  de 36 t 

1984 3012 2133 3239 

8) masa de cel putin 36 t, dar 
mai mica de 38 t 

1984 3012 2133 3239 

9) masa de cel putin 38 
tone 

1984 3012 2133 3239 

3.Vehicole cu 2+3 axe: X X X X 
1) masa de cel putin 36 t,dar 
mai mica  de 38 t 

1579 2197 1698 2363 

2) masa de cel putin 38 t, dar 
mai mica de 40 t 

2197 2986 2363 3211 

3) masa de cel putin 40 t 2197 2986 2363 3211 

4.Vehicole cu 3+2 axe: X X X X 
1) masa de cel putin 36 t,dar 
mai mica  de 38 t 

1395 1937 1500 2083 

2) masa de cel putin 38 t,dar 
mai mica  de 40 t 

1937 2679 2083 2881 

3)masa  de cel putin 40 t, dar 
mai mica de 44 t 

2679 3963 2881 4262 

4)masa  de cel putin 44 t 2679 3963 2881 4262 
5.Vehicole cu 3+3 axe: X X X X 
1) masa de cel putin 36 t,dar 
mai mica  de 38 t 

794 960 853 1032 

2) masa de cel putin 38 t,dar 
mai mica  de 40 t 

960 1434 1032 1542 
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3) masa de cel putin 40 t, dar 
mai mica de 44 t 

1434 2283 1542 2454 

4) masa de cel putin 44 t 1434 2283 1542 2454 
 
 

Art.470 alin.(7)                 PENTRU REMORCI ,SEMIREMORCI SI RULOTE 
Masa totala maxima 
autorizata  

Nivelurile indexate  pentru anul 2017 
 

Nivelurile aplicabile  în anul 
fiscal 2018 

Taxa –lei /an/- Taxa –lei /an/- 

1.Pentru remorci 
,semiremorci  şi rulote 

  

a)pana la o tona inclusiv  9 9 
b)intre 1-3 tone inclusiv 34 34 
c)intre 3-5 tone inclusiv  52 52 
d) peste 5 tone 64 64 

2.Pentru mijloace de 
transport pe apă 
art.470 alin(8) 

X X 

a) luntre,bărci fără motor , 
folosite pentru pescuit şi uz 
personal 

21 21 

b)bărci fără motor, folosite în 
alte scopuri 

56 56 

c)bărci cu motor 210 210 

 
CAP.V 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 
 

Art.474 alin.(1). Nivelurile indexate  pentru anul 2017 
 

Nivelurile aplicabile  în anul fiscal 
2018 

Taxa- lei /mp- Taxa- lei /mp- 
1.Pentru eliberarea 
certificatului de urbanism, 
în funcţie de suprafaţa 
pentru care se solicită : 

X X 

a) pana la 150 mp inclusiv 3 3 
b) intre 151 si  250 mp 
inclusiv 

3 
 

3 
 

c) intre 251 si  500 mp 
inclusiv  

4 4 

d) intre 501 si  750 mp 
inclusiv  

6 6 

e) intre 751 si  1000 mp 
inclusiv  

7 7 

f) peste 1000 mp 7  +0,005 lei/mp pentru  ceea ce 
depaseste 1000 mp 

 

7  +0,005 lei/mp pentru  ceea 
ce depaseste 1000 mp 
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Art.474 alin.(4). 
 
Taxa  pentru  avizarea 
certificatului de urbanism si 
amenajarea teritoriului   

13 15 

7Art.474 alin.(10). 
 
Taxa pentru eliberarea 
autorizatiei de foraje si 
excavari  

4 lei pentru fiecare mp afectat 5 lei pentru fiecare mp afectat 

Art.474 alin.(14). 
 
Taxa pentru autorizarea 
amplasării  de  chioscuri, 
containere ,tonete, 
cabine,spatii de expunere, 
corpuri si panouri de afișaj, 
firme și reclame situate pe 
căile si in spatiile publice  

7 lei pentru fiecare mp de 
suprafaţă ocupată de construcţie 

5 lei pentru fiecare mp de 
suprafaţă ocupată de 
construcţie 

Art.474 alin.(15). 
Taxa pentru eliberarea  
autorizatiilor privind 
lucrarile de racorduri  si 
bransamente la retele 
publice de apă, 
canalizare,gaze,termice, 
energie electrica,telefonie  și 
televiziune prin cablu  
 

13 lei pentru fiecare racord 13 lei pentru fiecare racord 

Art.474 alin.(16). 
 
Taxa  pentru  eliberarea 
certificatului de 
nomenclatură stradală şi 
adresă   

8 8 

Art.475 alin.(1). 
Taxa pentru eliberarea  
autorizatiilor sanitare de 
funcționare    
 

20 20 

Art.475 alin.(2). 
Taxa pentru eliberarea  
atestatului de producător 
 

50 50 
Pentru eliberarea fiecărui 
carnet de comercializare în 
plus taxa se stabileşte în sumă 
de 10 lei 
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Art.475 alin.(3) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autoriz. priv.  desf. activ. de alimentaţie publică  

 
a)Pentru o suprafață de 
până la 500 mp inclusiv 

300 300 

b)Pentru o suprafață de 
peste 500 mp  

4.000 4.000 

 
CAP.VI 

 
TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI 

PUBLICITATE 
Art.478 (2) Taxa pentru 
afisaj  în scop de reclamă si 
publicitate 

Nivelurile indexate  pentru anul 2017 
 

Nivelurile aplicabile  în anul 
fiscal 2018 

a) În cazul unui afişaj situat în 
locul in care persoana 
derulează o activitate 
economică 

30 lei/an/mp sau fracţiune de mp 30 lei/an/mp sau fracţiune 
de mp 

b) în cazul oricărui alt panou 
,afişaj sau structură de afişaj 
pentru reclamă si publicitate 

23 lei/an/mp sau fracţiune 23 lei/an/mp sau fracţiune 

 
CAP.VII 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
Art.481 alin.(2) 

 
a) în cazul unui spectacol de 
teatru, operă, film 

2% din suma încasată din vânzarea 
biletelor  de intrare si 

abonamentelor 

2% din suma încasată din 
vânzarea biletelor  de 

intrare si abonamentelor 
b) în cazul altor manifestări 
artistice 

4% din suma încasată din vânzarea 
biletelor  de intrare si 

abonamentelor 

2% din suma încasată din 
vânzarea biletelor  de 

intrare si abonamentelor 

CAP. VIII  
TAXE SPECIALE 

Art. 484 
I. TAXA DE SALUBRIZARE 

 
HCL nr. 20/2007 privind înființarea 
serviciului de salubrizare, 
actualizată prin HCL nr. 28/2017 

2017 2018 

- pentru fiecare persoană în 
cazul  familiei cu  până la 5 
persoane, inclusiv  

 

30 lei/an 30 lei/an 
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- pentru familii cu mai mult de  
cinci persoane.  
 

150 lei/an  150 lei/an 

- pentru fiecare agent 
economic  

350 lei/an 
1500 lei/an pentru piețe sau 

târguri 

350 lei/an 
1500 lei/an pentru piețe 

sau târguri 
Pentru familiile  de până la trei persoane inclusiv, plecate în strainătate pentru o 

perioada mai mare de șase luni pe an, taxa de salubrizare se stabileste în cuantum de 30 
lei/an  echivalentul unei persoane/an  iar în cazul familiilor formate din  mai mult de trei 
persoane, plecate în strainătate pentru o perioada mai mare de șase luni pe an, taxa de 
salubrizare se stabilește în cuantum de 60 lei/an, echivalentul a două persoane pe an.  

 
II. Taxa de racordare la reţeaua de apă şi canalizare : 

 
 

HCL nr. 15/2008 privind înființarea 
serviciului de alimentare cu aă și 
canalizare, actualizată prin HCL nr. 
9/2012 

2017 2018 

-taxa racordare  pers. fizice si 
pers. juridice la reațeaua publică 
de apă și canalizare 
 

150 lei 150 lei 

   
CAP. IX  

ALTE TAXE LOCALE 

Art. 486 alin. (1) 
 

I. Taxele de inchiriere pentru caminul cultural : 
 

- închiriere pentru nunți (care 
cuprinde şi contravaloarea 
consumului de gaze naturale, 
apă şi canalizare) 

2000 lei 2.000 lei 

-  închiriere pentru botezuri, 
parastase si alte evenimente 

500 lei 500 lei 

- închiriere veselă 
 

200 lei 200 lei 

- pentru baluri si discoteci. 
 

300 lei 300 lei 

II. Taxele de închiriere pentru sala de sport : 
 

- închiriere sala de sport          100   lei      100   lei 
Chiria pentru  spatii cu alta destinatie decat locuinte : 

 
- pentru spatii comerciale 
 

15,00 lei/mp/lună  15,00 lei/mp/lună 
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- pentru spatii utilizate de 
societatile comerciale ca spatii 
administrative 
 

15,00 lei/mp/lună 15,00 lei/mp/lună 

- pentru spatii utilizate de 
unitati productive si 
prestatoare de servicii 
 

10,00 lei/mp/lună 10,00 lei/mp/lună 

- pentru depozite si  magazii 
 

5,00 lei/mp/lună 5,00 lei/mp/lună 

            La societatile comerciale cu profil productiv, prestator de servicii si comercial spatiile de 
depozitare  si magaziile sunt admise  in suparafata inchiriata de pana la 15% din totalul 
suprafetelor inchiriate. 
 Tarifele stabilite sunt minime, acestea   fiind valoarea de pornire a  licitatiilor  pentru 
închiriere . 
 Tarifele sunt obligatorii pentru spatiile cu alta destinatie decat  locuinte, aflate in  
patrimoniul comunei si in administrarea consiliului local. 

 
Taxe administrative privind eliberarea  adeverintelor, certificatelor 

 
- adeverinţe privind telefonia 
mobilă  

10 lei 10 lei  

- înregistrarea contractelor de 
arendare  

- 50 lei/contract pentru 
suprafeţe mai mici de un 
ha  

- 100 lei/contract pentru 
suprafeţe mai mari de un 
ha; 

 

- 50 lei/contract pentru 
suprafeţe mai mici de un ha 
 

- 100 lei/contract pentru 
suprafeţe mai mari de un 
ha; 

 
- certificate  pentru  înregistrarea 
vehiculelor  
 

50 lei 50 lei 

- emiterea adeverinței  de 
atestare a terenului  cuprins în 
oferta de  vânzare a terenurilor  
extravilane  
  

100 lei 100 lei 

   
Art.486 alin.(4) 
Taxa pentru îndeplinirea 
procedurii de divorţ pe cale 
administrativă 

500 lei 500 lei 

Art. 486, alin. (5) 
Eliberarea de copii heliografice  

32 lei pt. fiecare mp sau 
fractiune 

32 lei  

   
 

 
 
 



 17 

CAP.XI 
SANCTIUNI 

 
Extras din norma 

juridică 
Nivelurile aplicabile  în anul fiscal 2017 Nivelurile aplicabile  în anul fiscal 2018 

Art.493.(3)  Contravenţia prevăzută la alin.(2) 
lit a) se sancţionează cu amendă 
de la 70 lei la 279 lei  ,iar cea de 
la lit. b)-d) cu amendă de la 279 
lei la  696 lei.  

Contravenţia prevăzută la alin.(2) 
lit a) se sancţionează cu amendă de 
la 70 lei la 279 lei, iar cele de la 
alin. (2)lit. b cu amendă de la 279 
lei la  696 lei.  

Art.493.(4)  Încălcarea normelor tehnice 
privind tipărirea ,înregistrarea, 
vânzarea,evidenţa si gestionarea 
după caz a abonamentelor si a 
biletelor de intrare la spectacole 
constituie  contraventie si 
sanctioneaza cu amenda de la 325 
lei la 1578  lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind 
tipărirea ,înregistrarea, 
vânzarea,evidenţa si gestionarea 
după caz a abonamentelor si a 
biletelor de intrare la spectacole 
constituie  contraventie si 
sanctioneaza cu amenda de la 325 
lei la 1578  lei. 

 
 
Art.493.(5) 

În cazul persoanelor juridice , 
limitele minime şi maxime  ale 
amenzilor  prev.  alin. (3) şi (4) se 
majorează cu 300 %, respectiv : 
Contravenţia prevăzută la alin.(2) 
lit a) se sancţionează cu amendă 
de la 280 lei la 1116 lei  ,iar cea 
de la lit. b)-d) cu amendă de la 
1116 lei la  2784 lei. 

În cazul persoanelor juridice , 
limitele minime şi maxime  ale 
amenzilor  prev.  alin. (3) şi (4) se 
majorează cu 300 %, respectiv : 
Contravenţia prevăzută la alin.(2) 
lit a) se sancţionează cu amendă de 
la 280 lei la 1116 lei  ,iar cele de la 
lit. b) cu amendă de la 1116 lei la  
2784 lei. 

 -   Încălcarea normelor tehnice 
privind tipărirea ,înregistrarea, 
vânzarea,evidenţa si gestionarea 
după caz a abonamentelor si a 
biletelor de intrare la spectacole 
constituie  contraventie si 
sanctioneaza cu amenda de la 
1300 lei la 6312 lei  
 

-   Încălcarea normelor tehnice 
privind tipărirea ,înregistrarea, 
vânzarea,evidenţa si gestionarea 
după caz a abonamentelor si a 
biletelor de intrare la spectacole în 
cazul pers. juridice constituie  
contraventie si sanctioneaza cu 
amenda de la 1300 lei la 6312 lei  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 18 

 
 
 
 

Anexa nr. 2 
 

Lista  hotărârilor Consiliului local al comunei Bosanci prin care 
s-au stabilit impozite şi taxe locale  pe o perioadă de 5 ani anteriori  
anului fiscal curent: 
 
 
 
 
  

 
1.  hotărârea  consiliului local nr. 4 din 30.01.2013 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru  anul 2013. 
2.  hotărârea  consiliului local nr. 38 din 28.11.2013 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru  anul 2014. 
3.  hotărârea  consiliului local nr. 38 din 28.11.2014 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru  anul 2015. 
4.  hotărârea  consiliului local nr. 32 din 22.10.2015 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru  anul 2016. 
5.  hotărârea  consiliului local nr. 49 din 28.11.2016 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru  anul 2017. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


