
ROMÂNIA Gorneşti , str. Principala, nr. 429
JUDEŢULMUREŞ Tel. 0265/342112; Fax. 0265/342411
COMUNAGORNEŞTI e-mail: gornesti@cjmures.ro
PRIMĂRIA
NR. 1222 /08.03.2023

Anunţ

referitor la elaborarea proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor și
taxelor locale,

precum și a taxelor speciale pe anul 2024

Astăzi, 08.03.2023, comuna Gornesti, anunţă deschiderea procedurii de
transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act
normativ:

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor și taxelor locale,
precum și a taxelor speciale pe anul 2024

Paragraf descriptiv - problema identificată, soluţia propusă de actul normativ,
impactul scontat etc.
Documentaţia aferentă proiectului de act normativ include:
• referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus;
• proiectului de hotarare
• raportul de specialitate

Documentaţia poate fi consultată:
• pe pagina de internet a instituţiei, la www.primariagornesti.ro
• la sediul instituţiei: Gornesti, nr.429
• proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la

biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act

normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de
03.01.2023
_
|_| prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul ........;
_
|x| ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: gornesti@cjmures.ro
_
|x| prin poştă, pe adresa: Gornesti, nr.429
|x| la sediul instituţiei, la Registratură, la adresa Gornesti, nr.429 , între orele 800 -1600



Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind proiectul de hotarare
privind stabilirea stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale
pe anul 2024"

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe
pagina de internet a instituţiei, la Sectiunea "Proiecte de hotarari 2022".
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se

dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris
de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică
până la data de 20.03.2023.
Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de contact:

telefon:0265342112, e-mail: gornesti@cjmures.ro, persoană de contact: Szabo
Attila .

Primar
Ing. Kolcsar Gyula

Întocmit,
Consilier superior,

Szabo Attila

mailto:gornesti@cjmures.ro,


ROMÂNIA
JUDEŢULMURES
CONSILIUL LOCAL
COMUNAGORNESTI
NR. 1133/06.03.2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea stabilirea impozitelor și taxelor locale,

precum și a taxelor speciale pe anul 2024

Consiliul local Gorneşti, judeţul Mureş
Văzând referatul de aprobare nr. 1124/03.03.2023 si rapoartele de specialitate

nr………/………. prin care se propune stabilirea impozitelor şi taxelor locale,
respectiv nr………/………… referitor la taxele speciale pentru anul 2024, anuntul
nr………/…………..

În conformitate cu prevederile
- Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si

completarile ulterioare
- Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
- Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi

completările ulterioare;
- art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia

publică
În temeiul prevederilor art. 129 alin (1), (2) lit b), alin (4) lit c), art 139 alin (3) lit

c) si art.196 alin.1, lit.a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

CAPITOLUL I
Art.1. (1) Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România

datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în Titlul IX din
Legea nr. 227/2015 prevede altfel.

(2) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului sau a unităţilor
administrativ – teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare sau în
folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește
taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor
dreptului de administrare sau folosință, după caz, în condițiile similare impozitului pe
clădiri.
In cazul transmiterii ulterioare altor entități a dreptului de concesiune, închiriere sau
folosință masupra clădirii, taxa se datoreză pe persoana care are relația contractuală
cu persoana de drept public.



(3)Taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu perioada pentru care este
constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori în folosință. Pe perioada
în care pentru o clădire se plătește taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe clădiri.

Art. 2. (1) Pentru clădirile rezidențiale și clădirile- anexă, aflate în proprietatea
persoanelor fizice,propun impozitul pe clădiri să se calculeze prin aplicarea cotei de
0,1 % (posibilitate 0,08%-0,2%) asupra valorii impozabile a clădirii.

(2)Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea
suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metrii pătrați, cu valoarea
impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp., din tabelul următor:

Felul clădirilor şi a altor construcţii
impozabile

Valoarea
impozabilă
(lei/m.p.)
Cu instalaţiide
apa, canalizare,
electrice și
încalzire(condi
tii cumulative)

Valoarea
impozabilă
(lei/m.p.)
Fără instalaţii
de apă,
canalizare,
electrice sau
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

1351 811

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

406 270

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

270 237

D. Clădire –anexa cu pereţi exteriori
din lemn , din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din
orice alte mteriale nesupuse unui
tratament termic şi/sau chimic

169 101

E. În cazul contribuabilului care deţine
la acceaşi adresă încăperi amplasate la

75% din suma
care s-ar aplica

75 % din
suma care s-



subsol, demisol şi/sau la mansardă,
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

clădirii ar aplica
clădirii

F. In 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

50%din suma
care s-ar
aplica clădirii

(3)Pentru determinarea valorilor impozabile pe zone, la nivelurile menţionate în
tabelul de mai sus se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie: la nivelul comunei
Gorneşti coeficientul de corecţie pozitivă este 1,10 pentru satul Gorneşti
corespunzător zonei A rangul IV , respectiv 1,05 pentru satele Periş, Petrilaca de
Mureş, Pădureni, Iara de Mureş, Teleac, Ilioara, Mura Mică, Mura Mare-
corespunzător zonei A rangul V.

(4)Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care a fost finalizată
după cum urmează:

-cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referință

-cu 30 % pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de
ani la data de referinţă de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

-cu 10 % pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de
ani inclusiv , la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

(5)Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe
conturul exterior, atunci suprafata construită desfășurată a clădirii se determină prin
înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

(6) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire,
consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul
terminării se actualizează, astfal că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost
terminate aceste ultime lucrări.

Anul terminării se actualizează în condițiile în care , la terminarea lucrărilor de
renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la
data începerii executării lucrărilor.

(7) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi
8 apartamente, coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10.

Art. 3. (1) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor
fizice, propun calcularea impozitului pe cladiri prin aplicarea cotei de 0,50 %
(posibilitate 0,2%-1,3%) asupra valorii care poate fi:
-valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în



ultimii 5 ani anteriori anului de referință
-valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii
5 ani anteriori anului de referință
-valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate,
în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.In situația în
care nu este precizată valoarea , se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de
date a organului fiscal.

(2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice,
utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 0,40 % asupra valorii impozabile a clădirii.

In cazul în care proprietarul clădirii nu depune raportul de evaluare la organul
fiscal competent până la primul termen de plată a impozitului, impozitul se calculează
prin aplicarea cotei de 2 % asupra valorii impozabile determinate conform
prevederilor art. 457 din Legea nr. 227/2015, cu condiția ca proprietarul să fi fost
notificat de către organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de
evaluare.

Art.4. In cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor
fizice, impoizitul se calculează prin insumarea:

a)impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conf. art.457
b) impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial,

indicate prin declarație pe propria răspunedere ,și cu condiția ca cheltuielile cu
utilitățile să nu fie îmnregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea
economică, prin aplicarea cotei stabilite la art .458 asupra valorii impozabile stabilite
conf art.457, fără a fi necesară stabilirea documentelor prevăzute la art.458 alin(1).

In cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la cara nu
se desfășoară nici o activitate economică, impozitul se calculează conform
impozitului pe clădiri rezidențiale.

In cazul clădirișlor cu destinație mixtă, când proprietarul nu declară la
organul fiscal suprafața folosită în scop nerezidențial, potrivit alin (1) lit. B, impozitul
pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,30 % asupra valorii impozabile
determinate conf art.457.

Art.5. Impozitul / taxa pe clădirile deținute de persoane juridice
(1) a) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de

persoanele juridice, propun calcularea impozitul/taxei pe clădiri prin aplicarea cotei
de 0,20 %(posibilitate 0,08%-0,2%) asupra valorii impozabile a cladirii.



b) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele
juridice, propun calcularea impozitului/taxei pe clădiri prin aplicarea cotei de 0,50 %
(posibilitate 0,2%-1,3%)asupra valorii impozabile a cladirii.

c)Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele
juridice, utilizate în domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin
aplicarea cotei de 0,40 % asupra valorii impozabile a clădirii.

d) In cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice
impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită
în scop rezidențial conform lit. a), cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în
scop nerezidențial , conform lit.b) și c).

(2) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui
raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

(3) Aceste prevederi nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față
de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.

(4) In cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a
clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, cota impozitului / taxei pe clădiri
este 5 %.

(5)Impozitul /taxa pe clădiri nu se datorează pentru clădirile menționate la art.
456 pct. (1) și pct. (2)din Legea nr. 227/2015.

Art. 6. (1) Impozitul pe clădiri se stabileşte pe baza declaraţiei de impunere
depusă de contribuabili, în condiţiile Codului Fiscal şi se plăteşte în două rate egale
până la data de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(2) In cazul contractelor de concesiune , inchiriere, administrare sau
folosință, care se referă la o perioadă mai mare de un an , taxa pe clădiri se plătește
anual, în două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv.
In cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se
referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de
25 inclusiv a lunii următoare a fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului,
de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau folosință.
In cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună , persoana juridică
de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau
folosință colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de
administrare sau de folosință și o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.



(3) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului /taxei pe clădiri, datorat pentru
întregul an de către contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie a anului
respectiv, propun bonificaţie de 10 %.

(4) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, datorat pe întregul
an de către contribuabili persoane juridice, până la data de 31 martie a anului
respectiv, propun bonificaţie de 5 %.

(5)Impozitul/taxa anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către
contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte
integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în
proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleaşi unităţi administrativ –
teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

CAPITOLUL II
Impozitul şi taxa pe teren

Art. 7. Impozitul/taxa pe terenurile situate în intravilanul localităţii:
(1) Pentru terenurile situate în intravilanul localităţii, impozitul pe acestea se

determină în sumă fixă de 1199 lei/ha pentru satul Gorneşti corespunzător zonei A
rangul IV, respectiv 960 lei/ha pentru satele Periş, Petrilaca de Mureş, Iara de Mureş,
Teleac, Pădureni, Ilioara, Mura Mare, Mura Mică – corespunzător zonei A rangul V.

(2) Impozitul/taxa pe teren intravilan cu altă categorie de folosinţă decât cea de
teren cu construcţii:

Nr.crt. categoria de folosinţă zona A lei/ha
.....................................................................................................................................
1. Teren arabil 39
2. Păşune 29
3. Fâneaţă 29
4. Vie 63
5. Livadă 72
6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 39
7. Teren cu apă 21
8. Drumuri şi căi ferate x
9. Teren neproductiv x
.....................................................................................................................................(3)
Pentru determinarea impozitului/taxei pe terenuri la nuvelurile prevăzute în tabelul de
mai sus se va aplica coeficient 1,10 de corecţie pentru Gorneşti şi 1,00 pentru Periş,
Petrilaca de Mureş, Iara de Mureş, Teleac, Pădureni, Ilioara, Mura Mică, Mura Mare.

(4) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ – teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în
folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinţă, după caz, în condiţii



similare impozitului pe teren.Taxa pe teren se plătește proporțional cu perioada pentru
care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosință. Pe
perioada în care pentru un teren se plătește taxa pe teren, nu se plătește impozitul pe
teren.

(5) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
întreaga durată a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locator respectând
regulile art . 466 alin .(7) din Legea nr. 227/2015.

(6) În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în
intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de
terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (1)
şi (2), numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)- au prevăzut în statut ca obiect de activitate agricultură;
b)-au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea

obiectului de activitate agricultură.
Art. 8. (1) În cazul unui teren amplasat în extravilanul localităţilor,

impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în
ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de
corecţie 1,10 la Gorneşti şi 1,05 la Peris, Petrilaca de Mures, Teleac, Mura Mare,
Mura Mică, Ilioara, Iara de Mures, Pădureni.

Nr.crt. Categoria de folosinţă zona A lei/ha
.....................................................................................................................................

1 teren cu construcţii 43
2 arabil 68
3 păşune 39
4 fâneaţă 39
5 vie pe rod, alta decât cea prevăzută al nr.crt 5.1
5.1 vie până la intrarea pe rod x
6 livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la 6.1 76
6.1 livadă până la intrarea pe rod x
7 pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu

excepţia celui prevăzut la 7.1 23
7.1 pădure în vârstă de până la 20 ani şi pădure cu rol

de protecţie x
8 teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 9
8.1 teren cu amenajări piscicole 47
9 drumuri şi căi farate x
10 teren neproductiv x

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



Art. 9. (1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana
care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2)In cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are
obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui
rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data
dobândirii, și datoreză impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor.

(3) In cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în
cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deține dreptul de
proprietate asupra terenuluila data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în
care se înstrăinează.

(4)Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice
care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o
durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea
se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.

(5)Terenurile pentru care nu se datorează impozitul şi taxa sunt cele mentionate
în Legea nr. 227/2015 art. 464 alin (1) și (2) exceptând cel de la lit.o de la pct.(2).

Art. 10. (1)Impozitul pe teren se plăteşte anual în două rate egale, până la
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(2) In cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință,
care se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe teren se plătește anual, în două
rate egale, până la datele de 31 martie și 30 sepembrie inclusiv.

In cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună,
persoana juridică d edrept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere,
administrare sau folosință, colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari ,
titularii dreptului de folosință , și o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

(3)Pentru plata cu anticipaţie a impozitului /taxei pe teren datorat pentru întregul
an de către contribuabili persoane fizice, până la 31 martie a anului respectiv, propun
bonificaţie de 10 %.

(4) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe teren datorat pentru întregul
an de către contribuabilii persoane juridice, până la 31 martie a anului respectiv,
propun bonificaţie de 5 %.

(5) Impozitul/taxa anuală pe teren, datorată aceluiaşi buget local de către
contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte
integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în
proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-
teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul/taxa pe teren cumulat.

CAPITOLUL III
Impozitul asupra mijloacelor de transport



Art.11.(1)Impozitul asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică care
aparţin contribuabililor, se stabilesc în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului
prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm.c. sau fracţiune din acesta cu suma
corespunzătoare din tabelul următor
Nr. TIPUL DE AUTOVEHICULE SUMA
Crt. cm.c. lei/200cm.c, fracţiune

...................................................................................................................................
1.Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu c.c.
de până la 1600cmc. Inclusiv 12
2.Motociclete,tricicluri și cvadlicicluri cu c.c peste 1600 cmc. 13
3.Autoturisme cu c.c. între 1601-2000inclusiv 25
4.Autoturisme cu c.c. între 2001-2600 inclusiv 97
5.Autoturisme cu c.c. intre 2601-3000 inclusiv 195
6.Autoturisme cu c.c. de peste 3001 392
7.Autobuze,autocare, microbuze 33
8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată
de până la12 tone inclusiv 41
8. Tractoare înmatriculate 25
.....................................................................................................................................

Remorci, semiremorci sau rulore care nu fac parte dintr-o combinație de
autovehicule prevăzute la art. 470 alin (6) din Legea nr. 227/2015 este după cum
urmează:

-până la 1 tonă ,inclusiv...............................................................13 lei
-peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone.....................................47 lei
- peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone....................................71 lei
-peste 5 tone................................................................................87 lei

Mijloace de transport pe apa

1.luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz
personal

29

2.Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 76
3.Bărci cu motor 284
4.Nave de sport şi agrement 284
5.Scutere de apa 284
6.Remorchere şi împingătoare: x
-a) până la 500 CP , inclusiv 755
-b) până la 500 CP şi până la 2000 CP , inclusiv 1228
-c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP , inclusiv 1888



-d) peste 4000 CP 3020
7. Vapoare –pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din
acesta

246

8.Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X
a) Cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone,
inclusiv

246

b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi
până la 3000 de tone , inclusiv

377

c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 658

Vehicule înregistrate care nu se supun înmatriculării

1.vehicule cu capacitatea cilindrică lei/200 cmc.
Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrică <

4800 cmc
4

Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica >
4800 cmc

7

2. vehicule fara capacitate cilindrica evidentiată 68 lei/an

(2) In cazul mijloacelor de transport hibride,propun reducerea impozitul cu
100 %(posibilitate de reducere minimum 50%)

(3)In cazul unui ataș, impozitul pe mijloace de transport este de 50 % din
impozitul pentru motocicletele respective.

Art. 12. (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an
fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport
înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2)In cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligația
să depună o decalrație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență are
domiciliul, sediul, sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data
dobândirii și datorează impozit pe mijloace de transport începând cu 1 ianuarie anului
următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.

(3)In cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România,
proprietarul acestuia are obligația să depună la organul fiscal local în a cărui rază
teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, și
datorează impozit pe mijloace de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.



(4)In cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloace
de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru,
contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale cu privire la mijlocul de
transport la organul fiscal pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul
de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, și datorează
impozit pe mijloace de transport stabilit în noile condiții începând cu 1 ianuarie a
anului următor.

(5)In cazul unui mijloc de tansport care face obiectul unui contract de leasing
financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică regulile conform Legii nr. 227/2015
art.471 lit. (6).

Art. 13. (1) Impozitul mijloacelor de transport se păteşte anual în două rate
egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie. Atestarea achitării obligaţiilor
bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate. Actele
prin care se însărcinează mijloacele de transport cu încălcarea prevederilor
prezentului alineat sunt nule de drept.

(2)Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat
pentru întregul an de către contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie a
anului respectiv, propun bonificaţie de 10 %.

(3)Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloace de transport, datorat pe
întregul an de către contribuabili persoane juridice, până la data de 31 martie a anului
respectiv, propun bonificaţie de 5 %.

(4)Impozitul anual pe mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget local de către
contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclisiv, se plăteşte
integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în
proprietate mai multe mijloace de transport amplasate pe raza aceleiaşi unităţi
administartiv-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijloace de transport
cumulate.

Se acorda scutiri conform art 469 alin.(1) din Legea nr. 227/2015.

CAPITOLUL IV
Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

Art.14. Pentru eliberarea certificatelor , avizelor şi autorizaţiilor contribuabilii
datorează taxe diferenţate stabilite astfel:

A. In domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora
sau a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate.
(1)Pentru eliberarea certificatului de urbanism în funcţie de suprafaţa pentru care se
solicită
În mediul rural:
.....................................................................................................................................

Suprafaţa Taxa –lei-
.....................................................................................................................................



a. Până la 150 mp. Inclusiv 5,44
b. Între 151 şi 250 mp.inclusiv 6,65
c. Între 251 şi 500 mp.inclusiv 7,98
d. Între 501 şi 750 mp. Inclusiv 9,31
e. Între 751 şi 1000 mp.inclusiv 10,58
f. Peste 1000 mp. 10,58 + 0,005 lei/mp.pentru ceea
ce

depăşeşte suprafaţa de 1000 mp
.....................................................................................................................................

(2)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o clădire
rezidențială sau clădire – anexă este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor
de construcții.

(3)Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări, necesare lucrărilor de
cercetare si prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a
studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se
datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și exploatare și se calculează
prin înmulțirea numărului de metrii pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la
suprafața solului de foraje și excavări cu suma de 3 lei.

(4)Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile de şantier, necesare
execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea, taxa este de
3 % din valoarea autorizată a construcţiilor.

(5)Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de
corturi, căsuţe sau rulote, campinguri, taxa datorată este de 2 % din valoarea
autorizată a lucrărilor sau a construcţiei.

(6)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 taxa datorată este de 8 lei
pentru fiecare mp. ocupat de constructii.

(7)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie
decât cele prevăzute în alt aliniat al prezentului articol este egală cu 1 % din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.

(8)Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală a construcţiilor
şi a amenajărilor taxa datorată este de 0,1 % din valoarea impozabilă a acestora. În
cazul desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa
construită a clădirii supuse demolării.

(9)Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de
construire taxa este 30 % din valoarea taxei iniţiale.



(10)Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente
la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electică, telefonie şi
televiziune prin cablu taxa datorată este de 14 lei pentru fiecare racord.

(11)Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului,
de către primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliului local, taxa datorată
este de 15 lei.

(12)Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă taxa
datorată este de 9 lei.

(13)Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii
autorizate a lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele reguli:

a) Taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie
declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte anticipat emiterii avizului.

b) În termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu
mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a
obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de
construcţie la compartimentul de specialitate.

c)Până la cea de-a 15 a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia
finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate are
obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor.

d)Până în cea de-a 15 a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de
specialitate a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă
suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care
trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.

(14) A) În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică
valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea
impozabilă a clădirii conform Codului Fiscal.

B. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități
(1) Taxa pentru eliberarea/ vizarea anuală a autorizației de funcționare pentru

persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561-Restaurante, 563-Baruri și
alte activități de sevire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive
potrivit CAEN se datorează în funcție de suprafața aferentă activităților respective,
după cum urmează:

-pentru suprafețelor de până la 500 mp. inclusiv ----300 lei (posibilitate până la
4000 lei)

-pentru suprafețele mai mari de 500 mp.---- 320 lei (posibilitate până la 8000 lei)



Taxa pentru eliberarea autorizației de funcționare se achită integral
anticipat eliberării acesteia , iar vizarea autorizațiilor se achită până la data de 31
martie inclusiv a anului pentru care se datorează taxa .

( 2) Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, 11 lei.
(3)Pentru eliberarea de : copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte

asemenea planuri, deţinute de consiliile locale se stabileşte 23 lei.
(4)Taxa pentru eliberarea atestatului de producător 39 lei, c.v carnetului de

comercializare a produselor din sectorul agricol este 39 lei.
C. Scutiri : La taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor

următoarele se aplică scutirile prevăzute la art. 476 alin (1) și (2) din Legea nr.
227/2015.

CAPITOLULV
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Art.15.(1)Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de
reclamă şi publicitate sunt obligaţi să încheie contracte în acest sens şi datorează
bugetelor locale o taxă de reclamă şi publicitate care este de 3 % din valoarea
contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.

(2)Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se plăteste lunar până la data de
10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii de
reclamă și publicitate.

Art. 16.Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
(1)În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate

economică taxa este de 32 lei/mp sau fracţiune de mp.
(2)În cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi

publicitate taxa este de 23 lei/mp sau fracţiune de mp.
(3)Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se plăteste anual, în

două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv.
(4)Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate de până la 50 lei

inclusiv se plătește integral până la primul termen de plată.
Art. 17. Scutiri: Se aplică cele prevăzute la art. 479 din Legea nr. 227/2015.

CAPITOLUL VI
Impozitul pe spectacole



Art.18. Orice persoana care organizează o manifestare artistică, o competiție
sportivă sau altă activitate distractivă în România are obilgația de plăti impozit pe
spectacol.

Pentru manifestările artistice, competiţiile sportive sau alte activități
distractive din Rămânia impozitul pe spectacole se stabileşte asupra încasărilor din
vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare, prin aplicarea următoarelor cote:

a) 2 % pentru manifestările artistice de teatru, balet, operă, operetă, concert
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un
spectacol de circ sau orice competiție internă sau internațională.

b) 5 % in cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele anumerate mai sus.
Art. 19. (1) Plătitorii de impozit pe spectacole, pentru manifestările prevăzute

la art.18 au obligaţia de a înregistra abonamentele şi biletele de intrare la
compartimentele de specialitate- impozite şi taxe din cadrul Primăriei Gorneşti în a
căror rază teritorială îşi au sediul şi de a afişa tarifele la casele de vânzare a biletelor
şi la locul de desfăşurare a spectacolelor.

(2)Pentru spectacolele organizate în deplasare sau în turneu este obligatorie
vizarea biletelor de intrare şi a abonamentelor la compartimentele de specialitate ale
autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se desfăşoară
spectacolele.

Art. 20. (1)Plătitorii de impozit pe spectacole, pentru activităţile prevăzute la
art.18, au obligaţia să depună o declaraţie care va conţine suprafaţa incintei, precum şi
zilele în care se desfăşoară spectacolele, până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru
luna următoare.

(2)Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15 inclusiv a lunii
următoare celei în care se realizează venitul la bugetul local al Primăriei Gorneşti în a
cărei rază se desfăşoară spectacolul.

(3)Plătitorii de impozit pe spectacole răspund de exactitatea calculului şi de
vărsarea la timp a impozitului.

Art.21. Pentru sumele cedate în scopuri umanitare, pe baza de contract, din
încasările obţinute din spectacole nu se datorează impozit.

Art.22. (1)Plătitorii impozitului pe spectacole au obligaţia să ţină evidenţa
acestuia şi să depună lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care
se realizează venitul, la compartimentele de specialitate al Primăriei Gorneşti în a
căror rază de competenţă plătitorul îsi are sediul sau domiciliul, decontul de
impunere sau declaraţia prevăzută potrivit modelelor aprobate prin normele
metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale.



Art.23. (1)Plătitorii impozitului pe spectacole sunt, de asemenea , obligaţi:
a)să respecte normele tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi

gestionarea, după caz, a abonamentelor de înregistrare la spectacole;
b)să elibereze bilete de intrare la spectacole pentru toate sumele încasate şi să nu
practice tarife mai mari decât cele inscrise pe bilete.
c)să depună la dispozitie organelor de control documentele care atestă calculul şi
plata impozitului pe spectacole.

Art. 24.Scutire (1)Se aplică cele prevăzute la art.482 din Legea nr. 227/2015.

CAPITOLUL VII
Alte taxe locale

Art.25. (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin în administrarea
domeniului public şi privat al unităţilor administrativ - teritoriale, consiliul local
instituie o taxă zilnică de 11 lei pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi
vizitarea muzeelor, monumentelor istorice, de arhitectură şi arheologice.

(2)Consiliul local instituie o taxă lunară de 11 lei pentru deţinerea în proprietate
sau în folosinţă, după caz, de utilaje destinate să funcţioneze în scopul obţinerii de
venit pentru următoarele utilaje: moara furajeră, circulara, maşina de sfărmat porumb.

(3)Consiliul local instituie o taxă de 1 leu/oră/vehicul pentru parcare
ocazională în locurile publice.

(4)Consiliul local instituie o taxă de 1 leu/mp./zi pentru depozitarea temporară
a materialelor pe domeniul public.

(5)Consiliul local instituie o taxă de 1 leu/mp/zi pentru realizarea unor lucrări
pe locurile publice.

(6)Sumele provenite din taxele prevăzute la alin. 3,4,5 constituie venituri
proprii ale bugetului local și se platesc anticipat.

Art. 26. (1)Taxe speciale:-taxa de salubritate pentru persoane fizice și juridice,
pe anul 2024, urmează să fie stabilit în cursul anului 2023.

Art.27. (1)Consiliul local instituie taxe pentru desfacerea de produse ce fac
obiectul comerţului în pieţe, târguri şi oboare după cum urmează:
- pentru ocuparea locurilor de vânzare cu:

-autovehicule mari: 100 lei/zi/buc.
-autovehicule mici-autoturisme: 6 lei/zi/buc.



-vehicule cu tracţiune animală: 3 lei/zi/buc.
- pentru ocuparea platourilor , meselor sau altor spaţii din pieţe:

-platou piaţă:1 leu/mp./zi
-masă neacoperită : 1 leu/mp/zi
-masă neacoperită: 1 leu/mp/zi
-masă piaţă agroalimentară : 1 leu/mp/zi

- pentru vânzarea de animale şi păsări:
- bovine, cabaline peste 6 luni: 3 lei/buc
-bovine, cabaline sub 6 luni: 2 lei/buc.
-porcine peste 6 luni: 2 lei/buc
-porcine sun 6 luni: 0,50 lei/buc
-ovine , caprine.1 leu/buc.
-miei, iezi: 0,50 lei/buc.
-păsări de curte adulte:0,50 lei/buc
-pui: 0,50 lei/buc.

-pentru vânzarea produselor cerealiere: 0,50 lei/sac.
-pentru închirierea de mijloace de măsurare:

-balanţa 5 kg: 3 lei/zi/buc.
-balanţa 10 kg:3 lei/zi/buc.
-cântar piaţă animale: 3 lei/cântărit
-rampa încărcare animale: 1 leu/încărcare

(2) Sumele provenite din taxele prevăzute mai sus, constituie venituri proprii ale
bugetului local şi se plătesc anticipat.

Taxa pentru comerț în regim ambulant: 20/lei/zi/sat.
Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurarea de activități de

comerciale : 20 lei/zi/sat.

Art. 28. (1)Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale
administrativă: 644 lei.

Art.29. (1)In cazul persoanelor fizice și juridice care încheie contract de
fiducie conform Codului civil, impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale
fiduciare transferate în cadrul operațiunii de fiducție sunt plătite de către fiduciar la
bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale unde sunt înregistrate bunurile
care fac obiectul operațiunii de fiducție, cu respectarea prevederilor prezentului titlu,



începând cu data de întîi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de
fiducie.

CAPITOLUL VIII
Sancţiuni

Art.30.(1) Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage după sine
răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare.

(2)Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel
de condiții încare să fie considerate, potrivit legii infracțiuni:

a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art.461
alin.(2), (6), (7), alin.(10) lit.c), alin. (12) și (13), art.466 alin.(2) , (5), alin. (7) lit.c),
alin.(9) și (10), art.471 alin.(2), (4), (5) și alin.(6) lit.b și c), art.474 alin. (7) lit.c),
alin. (11), art.478 alin.(5) și art.483 alin.(2);

b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin.(2), (6),
(7),alin.(10) lit.c), alin.(12 și (13), art.466 alin (2), (50 și ali. (7) lit.c), alin (9) și (10),
art. 471 alin.(2), (4), (5) și alin.(6) lit.b) și c), art.474 alin.(7) lit. c), alin.(11),
art.478 alin.(5) și art.483 alin.(2) din Legea nr. 227/2015.

(3)Contravenția prevăzută la alin(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 91
lei la 364 lei, iar cele de la alin.(2) lit.b) cu amendă de la 364 lei și 905 lei.

(4)Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistratrarea, vânzarea,
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 423 lei și 2054
lei.

(5)In cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor
prevăzute la alin.(3) și (4) se majorează cu 300 %.

(6) Necomunicarea informaților și a documentelor de natura celor prevăzute la
art. 494 alin (12 ) din Legea nr. 227/2015 în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de
la data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la
651 lei la 3252 lei.

(7)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către primari
şi de persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
(8)Contravenţiile prevăzute în prezentul capitol se pot achita pe loc sau în termen de
15 zile de la data încheierii procesului verbal, ori de la data comunicării acestuia,
jumătate din minimul amenzii.



Capitolul IX
Dispozitii tranzitorii

Art.31. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri , a
impozitului /taxei pe teren, a impozitului pe mijloace de transport prevăzute la
art .456, 464, 469 din Legea nr. 227/2015 se aplică , începând cu data de 1 ianuarie a
anului fiscal , persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31
decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de
specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie inclusiv.

Art.32 In baza articolului 491 alin.1 indice 1, sumele prevăzute în tabelul
din sfera articolului 470 alin 5 și 6 impozitul mijloacelor de transport în cazul
mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12
tone și pentru mijloacele de transport în cazul unei combinații de autovehicule, un
autovehicul articulat sau tren rutier de transport marfă cu masa totală maximă
autorizată egală sau mai mare de 12 tone, indexarea va avea în vedere rata de schimb
a monedei euro în vigoare a primei zile lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și
publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva
1999/62/CE de aplicare la vehicule grele de marfă pentru utilizarea anumitor
infrastructuri, urmând să se intocmeacă un raport de specialitate.

Capitolul X
Taxele speciale

Art.33 Se aprobă cuantumul taxelor speciale pentru anul 2024, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Propus, Avizat,
Primar, Secretar general

Ing. Kolcsar Gyula Pașcan Anca Maria



Anexa la HCL nr. ………./………………….

Taxele speciale pe anul 2024

Taxe speciale pe 2024 după cum urmează:
-Taxa pentru închirierea căminelor culturale :

-pentru organizarea de nunți : 500 lei
-pentru organizarea de baluri :185 lei
-pentru organizarea de botezuri:185 lei
-pentru organizarea meselor festive -zile de nastere și

onomastice : 125 lei
-pentru alte activități neprevăzute mai sus : 185 lei

La tarifele de mai sus se adaugă contravaloarea consumului de energie electrică și
gaz metan.

Inchirierea căminelor culturale este fără taxă în următoarele cazuri:
-pentru orice activități desfășurate de organizații de culte
-pentru spectacole, festivaluri sau orice alte activități distractive organizate de școli
-orice activitate organizată în interesul comunei.

-taxa pentru închirierea veselei pentru cetăţenii din comună: 0,5 lei/veselă
-taxa fito-sanitară de stropire a pomilor.........................25 lei/ora
-taxa xerox......................0,50 lei/pagina A4.

-taxa de pază pentru satele Gorneşti şi Periş 43 lei/bărbaţi între 18-65
ani. Se scutesc de plata taxei de pază persoanele cu handicap grav, accentuat şi
persoanele invalide de gradul I precum și persoanele din Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al comunei Gorneşti.

- taxa pentru întreţinerea sistemului de canalizare: pentru persoane fizice 43
lei/an/persoană fizică.

-taxa pentru întreţinerea sistemului de canalizare pentru persoane juridice:
331 lei/an

-taxa închiriere încărcător frontal 150 lei/oră
-taxa închiriere tractor 86 lei/oră
-taxa închiriere Casă Mortuară Gorneşti 70 lei.
-taxa pentru eliberarea /vizarea anuală a autorizatiilor de funcționare altele

decât cele de alimentație publică-pentru 500 mp.inclusiv .....300 lei/an
-pentru cele peste 500 mp....320 lei/an.

Taxa de eliberare a autorizatiei de functionare se achită integral anticipat
eliberării acesteia, iar taxa de viză se achită până la data de 31 martie inclusiv a anului
pentru care se datorează taxa.

Taxa prevenire inundatii 13 lei/an/gospodărie.



Pe anul 2024, taxa de peiaj pentru utilizarea infrastructurii publice locale de
drumuri se menține conform celor stabilite prin HCL nr.17/2022 si HCL nr.27/2022:

-taxa de peiaj pentru utilizarea infrastructurii publice locale( drumuri
comunale,forestiere sau alte categorii de drumuri aflate in proprietatea sau
administrarea comunei Gornesti) de catre echipamente, utilaje etc.,destinate obtinerii
de venituri,conform art.486,alin.2 din Codul fiscal, taxa destinata intretinerii si
repararii infrastructurii locale de derumuri se stabileste dupa cum urmeaza :

1. pentru transportul de material lemnos - la valoarea de 5 lei/mc transportat
2. pentru transportul de materialelor de cariera si de balastiera sau a altor
materiale de constructii - la valoarea de 0,3 lei/tona



ROMÂNIA

JUDEȚULMUREȘ

PRIMĂRIA

Nr. 1124/03.03.2023

Referat de aprobare

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024

In conformitate cu principiul autonomiei locale, stabilirea impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2024 are la bază prevederile Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 491 din Codul fiscal , în cazul oricărui impozit sau oricărei
taxe locale , care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza
unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de
30 aprilie, de către consiliile locale , ținând cont de rata inflației pentru anul
fiscal anterior.

In baza aceluiași articol 491 alin.1 indice 1, sumele prevăzute în tabelul
din sfera articolului 470 alin 5 și 6 impozitul mijloacelor de transport în cazul
mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de
12 tone și pentru mijloacele de transport în cazul unei combinații de
autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier de transport marfă cu
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, indexarea va
avea în vedere rata de schimb a monedei euro în vigoare a primei zile lucrătoare
a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de
nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehicule grele
de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, urmând să se intocmeacă un
raport de specialitate.

Intrucât , rata inflației pentru anul 2022 a fost pozitivă, respectiv
13,8 % conform valorii publicate de M.D.L.P.A., propun ca impozitele și taxele
locale să fie stabilite conform prevederilor față de nivelul anului 2023 .

Având în vedere art. 489 alin.(1) și (2) din Legea nr. 227/2015 , privind
Codul fiscal, autoritatea deliberativă a administrației publice locale, poate stabili cote



adiționale la impozite și taxe locale prevăzute în Titlul IX , în funcție de următoarele
criterii:economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare locale, cu
excepția taxelor judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege și taxele
extrajudiciare de timbru prevăzute de lege . Cotele adiționale nu pot fi mai mari de
50% față de nivelurile maxime stabilite în Titlul IX din Legea nr. 225/2017, privind
Codul fiscal.

CAPITOLUL I
Impozitul pe cladiri si taxa pe clădiri

Art.1. (1) Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România
datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în Titlul IX din
Legea nr. 227/2015 prevede altfel.

(3)Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului sau a unităţilor
administrativ – teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare sau în
folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se
stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosință, după caz, în
condițiile similare impozitului pe clădiri.

In cazul transmiterii ulterioare altor entități a dreptului de concesiune, închiriere sau
folosință masupra clădirii, taxa se datoreză pe persoana care are relația contractuală
cu persoana de drept public.
(3)Taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu perioada pentru care este constituit
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori în folosință. Pe perioada în care
pentru o clădire se plătește taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe clădiri.

Art. 2. (1) Pentru clădirile rezidențiale și clădirile- anexă, aflate în proprietatea
persoanelor fizice,propun impozitul pe clădiri să se calculeze prin aplicarea cotei de
0,1 % (posibilitate 0,08%-0,2%) asupra valorii impozabile a clădirii.

(2)Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea
suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metrii pătrați, cu valoarea
impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp., din tabelul următor:

Felul clădirilor şi a altor construcţii
impozabile

Valoarea
impozabilă
(lei/m.p.)
Cu instalaţiide
apa, canalizare,
electrice și

Valoarea
impozabilă
(lei/m.p.)
Fără instalaţii
de apă,
canalizare,



încalzire(condi
tii cumulative)

electrice sau
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

1351 811

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

406 270

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

270 237

D. Clădire –anexa cu pereţi exteriori
din lemn , din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din
orice alte mteriale nesupuse unui
tratament termic şi/sau chimic

169 101

E. În cazul contribuabilului care deţine
la acceaşi adresă încăperi amplasate la
subsol, 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

75 % din
suma care s-
ar aplica
clădirii

F. In 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

50%din suma
care s-ar
aplica clădirii

(3)Pentru determinarea valorilor impozabile pe zone, la nivelurile menţionate
în tabelul de mai sus se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie: la nivelul
comunei Gorneşti coeficientul de corecţie pozitivă este 1,10 pentru satul
Gorneşti corespunzător zonei A rangul IV , respectiv 1,05 pentru satele Periş,
Petrilaca de Mureş, Pădureni, Iara de Mureş, Teleac, Ilioara, Mura Mică,
Mura Mare- corespunzător zonei A rangul V.



(4)Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care a fost
finalizată după cum urmează:
-cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referință
-cu 30 % pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100
de ani la data de referinţă de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
-cu 10 % pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de
ani inclusiv , la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
(5)Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe
conturul exterior, atunci suprafata construită desfășurată a clădirii se
determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de
transformare de 1,4.
(7) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire,
consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere
fiscal, anul terminării se actualizează, astfal că acesta se consideră ca fiind
cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.
Anul terminării se actualizează în condițiile în care , la terminarea lucrărilor
de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea
acesteia la data începerii executării lucrărilor.
(7) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri
şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10.

Art. 3. (1) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor
fizice, propun calcularea impozitului pe cladiri prin aplicarea cotei de 0,50 %
(posibilitate 0,2%-1,3%) asupra valorii care poate fi:
-valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
ultimii 5 ani anteriori anului de referință
-valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii
5 ani anteriori anului de referință
-valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate,
în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.In situația în
care nu este precizată valoarea , se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de
date a organului fiscal.

(2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice,
utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 0,40 % asupra valorii impozabile a clădirii.

In cazul în care proprietarul clădirii nu depune raportul de evaluare la organul
fiscal competent până la primul termen de plată a impozitului, impozitul se calculează
prin aplicarea cotei de 2 % asupra valorii impozabile determinate conform
prevederilor art. 457 din Legea nr. 227/2015, cu condiția ca proprietarul să fi fost



notificat de către organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de
evaluare.

Art.4. In cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor
fizice, impoizitul se calculează prin insumarea:

a)impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conf. art.457
b) impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial,

indicate prin declarație pe propria răspunedere ,și cu condiția ca cheltuielile cu
utilitățile să nu fie îmnregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea
economică, prin aplicarea cotei stabilite la art .458 asupra valorii impozabile stabilite
conf art.457, fără a fi necesară stabilirea documentelor prevăzute la art.458 alin(1).

In cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la cara nu
se desfășoară nici o activitate economică, impozitul se calculează conform
impozitului pe clădiri rezidențiale.

In cazul clădirișlor cu destinație mixtă, când proprietarul nu declară la organul
fiscal suprafața folosită în scop nerezidențial, potrivit alin (1) lit. B, impozitul pe
clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,30 % asupra valorii impozabile
determinate conf art.457.

Art.5. Impozitul / taxa pe clădirile deținute de persoane juridice
(1) a) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele
juridice, propun calcularea impozitul/taxei pe clădiri prin aplicarea cotei de
0,20 %(posibilitate 0,08%-0,2%) asupra valorii impozabile a cladirii.
b) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele
juridice, propun calcularea impozitului/taxei pe clădiri prin aplicarea cotei de 0,50 %
(posibilitate 0,2%-1,3%)asupra valorii impozabile a cladirii.
c)Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele
juridice, utilizate în domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin
aplicarea cotei de 0,40 % asupra valorii impozabile a clădirii.
d) In cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice
impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită
în scop rezidențial conform lit. a), cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în
scop nerezidențial , conform lit.b) și c).
(2) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport
de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.
(3) Aceste prevederi nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de
care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.



(4) In cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii
în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, cota impozitului / taxei pe clădiri este 5 %.
(5)Impozitul /taxa pe clădiri nu se datorează pentru clădirile menționate la art. 456
pct. (1) și pct. (2)din Legea nr. 227/2015.

Art. 6. (1) Impozitul pe clădiri se stabileşte pe baza declaraţiei de impunere
depusă de contribuabili, în condiţiile Codului Fiscal şi se plăteşte în două rate egale
până la data de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(3) In cazul contractelor de concesiune , inchiriere, administrare sau folosință, care
se referă la o perioadă mai mare de un an , taxa pe clădiri se plătește anual, în
două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

In cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se
referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de
25 inclusiv a lunii următoare a fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului,
de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau folosință.
In cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună , persoana juridică
de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau
folosință colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de
administrare sau de folosință și o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.
(3) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului /taxei pe clădiri, datorat pentru întregul an
de către contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv,
propun bonificaţie de 10 %.
(4) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, datorat pe întregul an de
către contribuabili persoane juridice, până la data de 31 martie a anului respectiv,
propun bonificaţie de 5 %.
(5)Impozitul/taxa anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili,
persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la
primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe
clădiri amplasate pe raza aceleaşi unităţi administrativ – teritoriale, suma de 50 lei se
referă la impozitul pe clădiri cumulat.

CAPITOLUL II
Impozitul şi taxa pe teren

Art. 7. Impozitul/taxa pe terenurile situate în intravilanul localităţii:
(1) Pentru terenurile situate în intravilanul localităţii, impozitul pe acestea se
determină în sumă fixă de 1199 lei/ha pentru satul Gorneşti corespunzător zonei A



rangul IV, respectiv 960 lei/ha pentru satele Periş, Petrilaca de Mureş, Iara de Mureş,
Teleac, Pădureni, Ilioara, Mura Mare, Mura Mică – corespunzător zonei A rangul V.
(2) Impozitul/taxa pe teren intravilan cu altă categorie de folosinţă decât cea de teren
cu construcţii:

Nr.crt. categoria de folosinţă zona A lei/ha
.....................................................................................................................................
10. Teren arabil 39
11. Păşune 29
12. Fâneaţă 29
13. Vie 63
14. Livadă 72
15. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 39
16. Teren cu apă 21
17. Drumuri şi căi ferate x
18. Teren neproductiv x
.....................................................................................................................................(3)
Pentru determinarea impozitului/taxei pe terenuri la nuvelurile prevăzute în tabelul de
mai sus se va aplica coeficient 1,10 de corecţie pentru Gorneşti şi 1,00 pentru Periş,
Petrilaca de Mureş, Iara de Mureş, Teleac, Pădureni, Ilioara, Mura Mică, Mura Mare.
(4) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ – teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în
folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinţă, după caz, în condiţii
similare impozitului pe teren.Taxa pe teren se plătește proporțional cu perioada pentru
care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosință. Pe
perioada în care pentru un teren se plătește taxa pe teren, nu se plătește impozitul pe
teren.
(5) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
întreaga durată a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locator respectând
regulile art . 466 alin .(7) din Legea nr. 227/2015.
(6) În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan,
înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (1) şi (2),
numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)- au prevăzut în statut ca obiect de activitate agricultură;
b)-au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea

obiectului de activitate agricultură.
Art. 8. (1) În cazul unui teren amplasat în extravilanul localităţilor,

impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în
ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de
corecţie 1,10 la Gorneşti şi 1,05 la Peris, Petrilaca de Mures, Teleac, Mura Mare,
Mura Mică, Ilioara, Iara de Mures, Pădureni.



Nr.crt. Categoria de folosinţă zona A lei/ha
.....................................................................................................................................

1 teren cu construcţii 43
2 arabil 68
3 păşune 39
4 fâneaţă 39
5 vie pe rod, alta decât cea prevăzută al nr.crt 5.1
5.1 vie până la intrarea pe rod x
6 livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la 6.1 76
6.1 livadă până la intrarea pe rod x
7 pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu

excepţia celui prevăzut la 7.1 23
7.1 pădure în vârstă de până la 20 ani şi pădure cu rol

de protecţie x
8 teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 9
8.1 teren cu amenajări piscicole 47
9 drumuri şi căi farate x
10 teren neproductiv x

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

Art. 9. (1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana
care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(1) In cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are
obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui
rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data
dobândirii, și datoreză impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor.
(3) In cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul
unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deține dreptul de proprietate
asupra terenuluila data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se
înstrăinează.
(4)Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt
utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel
mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în
anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.
(5)Terenurile pentru care nu se datorează impozitul şi taxa sunt cele mentionate în
Legea nr. 227/2015 art. 464 alin (1) și (2) exceptând cel de la lit.o de la pct.(2).

Art. 10. (1)Impozitul pe teren se plăteşte anual în două rate egale, până la
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.



(3) In cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care
se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe teren se plătește anual, în două rate
egale, până la datele de 31 martie și 30 sepembrie inclusiv.

In cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana
juridică d edrept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare
sau folosință, colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari , titularii dreptului
de folosință , și o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei
luni din perioada de valabilitate a contractului.
(3)Pentru plata cu anticipaţie a impozitului /taxei pe teren datorat pentru întregul an
de către contribuabili persoane fizice, până la 31 martie a anului respectiv, propun
bonificaţie de 10 %.
(4) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe teren datorat pentru întregul an
de către contribuabilii persoane juridice, până la 31 martie a anului respectiv, propun
bonificaţie de 5 %.
(5)Impozitul/taxa anuală pe teren, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili,
persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la
primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe
terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se
referă la impozitul/taxa pe teren cumulat.

CAPITOLUL III
Impozitul asupra mijloacelor de transport

Art.11.(1)Impozitul asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică care
aparţin contribuabililor, se stabilesc în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului
prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm.c. sau fracţiune din acesta cu suma
corespunzătoare din tabelul următor
Nr. TIPUL DE AUTOVEHICULE SUMA
Crt. cm.c. lei/200cm.c, fracţiune

...................................................................................................................................
1.Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu c.c.
de până la 1600cmc. Inclusiv 12
2.Motociclete,tricicluri și cvadlicicluri cu c.c peste 1600 cmc. 13
3.Autoturisme cu c.c. între 1601-2000inclusiv 25
4.Autoturisme cu c.c. între 2001-2600 inclusiv 97
5.Autoturisme cu c.c. intre 2601-3000 inclusiv 195
6.Autoturisme cu c.c. de peste 3001 392
7.Autobuze,autocare, microbuze 33
8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată
de până la12 tone inclusiv 41
8. Tractoare înmatriculate 25



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

Remorci, semiremorci sau rulore care nu fac parte dintr-o combinație de
autovehicule prevăzute la art. 470 alin (6) din Legea nr. 227/2015 este după cum
urmează:

-până la 1 tonă ,inclusiv...............................................................13 lei
-peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone.....................................47 lei
- peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone....................................71 lei
-peste 5 tone................................................................................87 lei

Mijloace de transport pe apa

1.luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz
personal

29

2.Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 76
3.Bărci cu motor 284
4.Nave de sport şi agrement 284
5.Scutere de apa 284
6.Remorchere şi împingătoare: x
-a) până la 500 CP , inclusiv 755
-b) până la 500 CP şi până la 2000 CP , inclusiv 1228
-c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP , inclusiv 1888
-d) peste 4000 CP 3020
7. Vapoare –pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din
acesta

246

8.Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X
d) Cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone,
inclusiv

246

e) Cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi
până la 3000 de tone , inclusiv

377

f) Cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 658

Vehicule înregistrate care nu se supun înmatriculării

1.vehicule cu capacitatea cilindrică lei/200 cmc.
Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrică <

4800 cmc
4

Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica >
4800 cmc

7

2. vehicule fara capacitate cilindrica evidentiată 68 lei/an



(2) In cazul mijloacelor de transport hibride,propun reducerea impozitul cu
100 %(posibilitate de reducere minimum 50%)
(3)In cazul unui ataș, impozitul pe mijloace de transport este de 50 % din impozitul
pentru motocicletele respective.

Art. 12. (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an
fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport
înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2)In cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligația să
depună o decalrație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență are
domiciliul, sediul, sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data
dobândirii și datorează impozit pe mijloace de transport începând cu 1 ianuarie anului
următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.
(3)In cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România,
proprietarul acestuia are obligația să depună la organul fiscal local în a cărui rază
teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, și
datorează impozit pe mijloace de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.
(4)In cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloace de
transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru,
contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale cu privire la mijlocul de
transport la organul fiscal pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul
de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, și datorează
impozit pe mijloace de transport stabilit în noile condiții începând cu 1 ianuarie a
anului următor.
(5)In cazul unui mijloc de tansport care face obiectul unui contract de leasing
financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică regulile conform Legii nr. 227/2015
art.471 lit. (6).

Art. 13. (1) Impozitul mijloacelor de transport se păteşte anual în două rate
egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie. Atestarea achitării obligaţiilor
bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate. Actele
prin care se însărcinează mijloacele de transport cu încălcarea prevederilor
prezentului alineat sunt nule de drept.
(2)Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru
întregul an de către contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie a anului
respectiv, propun bonificaţie de 10 %.
(3)Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloace de transport, datorat pe
întregul an de către contribuabili persoane juridice, până la data de 31 martie a anului
respectiv, propun bonificaţie de 5 %.



(4)Impozitul anual pe mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget local de către
contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclisiv, se plăteşte
integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în
proprietate mai multe mijloace de transport amplasate pe raza aceleiaşi unităţi
administartiv-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijloace de transport
cumulate.

Se acorda scutiri conform art 469 alin.(1) din Legea nr. 227/2015.
CAPITOLUL IV

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

Art.14. Pentru eliberarea certificatelor , avizelor şi autorizaţiilor
contribuabilii datorează taxe diferenţate stabilite astfel:
A. In domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau
a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate.
(1)Pentru eliberarea certificatului de urbanism în funcţie de suprafaţa pentru care se
solicită
În mediul rural:
.....................................................................................................................................

Suprafaţa Taxa –lei-
.....................................................................................................................................
g. Până la 150 mp. Inclusiv 5,44
h. Între 151 şi 250 mp.inclusiv 6,65
i. Între 251 şi 500 mp.inclusiv 7,98
j. Între 501 şi 750 mp. Inclusiv 9,31
k. Între 751 şi 1000 mp.inclusiv 10,58
l. Peste 1000 mp. 10,58 + 0,005 lei/mp.pentru ceea
ce

depăşeşte suprafaţa de 1000 mp
.....................................................................................................................................

(2)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o clădire rezidențială
sau clădire – anexă este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcții.
(3)Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări, necesare lucrărilor de cercetare
si prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor
privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează de
către titularii drepturilor de prospecțiune și exploatare și se calculează prin înmulțirea
numărului de metrii pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de
foraje și excavări cu suma de 3 lei.
(4)Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile de şantier, necesare execuţiei
lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea, taxa este de 3 % din
valoarea autorizată a construcţiilor.



(5)Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi,
căsuţe sau rulote, campinguri, taxa datorată este de 2 % din valoarea autorizată a
lucrărilor sau a construcţiei.
(6)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 taxa datorată este de 8 lei
pentru fiecare mp. ocupat de constructii.
(7)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât
cele prevăzute în alt aliniat al prezentului articol este egală cu 1 % din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.
(8)Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală a construcţiilor şi a
amenajărilor taxa datorată este de 0,1 % din valoarea impozabilă a acestora. În cazul
desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită
a clădirii supuse demolării.
(9)Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de
construire taxa este 30 % din valoarea taxei iniţiale.
(10)Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la
reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electică, telefonie şi
televiziune prin cablu taxa datorată este de 14 lei pentru fiecare racord.
(11)Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, de
către primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliului local, taxa datorată
este de 15 lei.
(12)Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă taxa datorată
este de 9 lei.
(13)Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a
lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele reguli:

a) Taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de
persoana care solicită avizul şi se plăteşte anticipat emiterii avizului.

b) În termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai
târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a
obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de
construcţie la compartimentul de specialitate.

c)Până la cea de-a 15 a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală
privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate are obligaţia
de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor.
d)Până în cea de-a 15 a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate a
emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de



către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de
autoritatea administraţiei publice locale.
(14) A) În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică valoarea
reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a
clădirii conform Codului Fiscal.
B. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități
(1) Taxa pentru eliberarea/ vizarea anuală a autorizației de funcționare pentru
persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561-Restaurante, 563-Baruri și
alte activități de sevire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive
potrivit CAEN se datorează în funcție de suprafața aferentă activităților respective,
după cum urmează:
-pentru suprafețelor de până la 500 mp. inclusiv ----300 lei (posibilitate până la 4000
lei)
-pentru suprafețele mai mari de 500 mp.---- 320 lei (posibilitate până la 8000 lei)

Taxa pentru eliberarea autorizației de funcționare se achită integral anticipat
eliberării acesteia , iar vizarea autorizațiilor se achită până la data de 31 martie
inclusiv a anului pentru care se datorează taxa .
( 2) Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, 11 lei.
(3)Pentru eliberarea de : copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale se stabileşte 23 lei.
(4)Taxa pentru eliberarea atestatului de producător 39 lei, c.v carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol este 39 lei.
C. Scutiri : La taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor
următoarele se aplică scutirile prevăzute la art. 476 alin (1) și (2) din Legea nr.
227/2015.

CAPITOLULV
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Art.15.(1)Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de
reclamă şi publicitate sunt obligaţi să încheie contracte în acest sens şi datorează
bugetelor locale o taxă de reclamă şi publicitate care este de 3 % din valoarea
contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.
(2)Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se plăteste lunar până la data de 10 a
lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii de
reclamă și publicitate.



Art. 16.Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
(1)În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
economică taxa este de 32 lei/mp sau fracţiune de mp.
(2)În cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate taxa este de 23 lei/mp sau fracţiune de mp.
(3)Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se plăteste anual, în două rate
egale, până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv.
(4)Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate de până la 50 lei inclusiv se
plătește integral până la primul termen de plată.
Art. 17. Scutiri: Se aplică cele prevăzute la art. 479 din Legea nr. 227/2015.

CAPITOLUL VI
Impozitul pe spectacole

Art.18. Orice persoana care organizează o manifestare artistică, o competiție
sportivă sau altă activitate distractivă în România are obilgația de plăti impozit pe
spectacol.

Pentru manifestările artistice, competiţiile sportive sau alte activități
distractive din Rămânia impozitul pe spectacole se stabileşte asupra încasărilor din
vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare, prin aplicarea următoarelor cote:

a)2 % pentru manifestările artistice de teatru, balet, operă, operetă, concert
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un
spectacol de circ sau orice competiție internă sau internațională.

b)5 % in cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele anumerate mai sus.
Art. 19. (1) Plătitorii de impozit pe spectacole, pentru manifestările prevăzute

la art.18 au obligaţia de a înregistra abonamentele şi biletele de intrare la
compartimentele de specialitate- impozite şi taxe din cadrul Primăriei Gorneşti în a
căror rază teritorială îşi au sediul şi de a afişa tarifele la casele de vânzare a biletelor
şi la locul de desfăşurare a spectacolelor.
(2)Pentru spectacolele organizate în deplasare sau în turneu este obligatorie vizarea
biletelor de intrare şi a abonamentelor la compartimentele de specialitate ale
autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se desfăşoară
spectacolele.

Art. 20. (1)Plătitorii de impozit pe spectacole, pentru activităţile prevăzute la
art.18, au obligaţia să depună o declaraţie care va conţine suprafaţa incintei, precum şi



zilele în care se desfăşoară spectacolele, până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru
luna următoare.
(2)Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15 inclusiv a lunii
următoare celei în care se realizează venitul la bugetul local al Primăriei Gorneşti în a
cărei rază se desfăşoară spectacolul.
(3)Plătitorii de impozit pe spectacole răspund de exactitatea calculului şi de vărsarea
la timp a impozitului.

Art.21. Pentru sumele cedate în scopuri umanitare, pe baza de contract, din
încasările obţinute din spectacole nu se datorează impozit.

Art.22. (1)Plătitorii impozitului pe spectacole au obligaţia să ţină evidenţa
acestuia şi să depună lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care
se realizează venitul, la compartimentele de specialitate al Primăriei Gorneşti în a
căror rază de competenţă plătitorul îsi are sediul sau domiciliul, decontul de
impunere sau declaraţia prevăzută potrivit modelelor aprobate prin normele
metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale.

Art.23. (1)Plătitorii impozitului pe spectacole sunt, de asemenea , obligaţi:
a)să respecte normele tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi

gestionarea, după caz, a abonamentelor de înregistrare la spectacole;
b)să elibereze bilete de intrare la spectacole pentru toate sumele încasate şi să nu
practice tarife mai mari decât cele inscrise pe bilete.
c)să depună la dispozitie organelor de control documentele care atestă calculul şi
plata impozitului pe spectacole.

Art. 24.Scutire (1)Se aplică cele prevăzute la art.482 din Legea nr. 227/2015.

CAPITOLUL VII
Alte taxe locale

Art.25. (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin în administrarea
domeniului public şi privat al unităţilor administrativ - teritoriale, consiliul local
instituie o taxă zilnică de 11 lei pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi
vizitarea muzeelor, monumentelor istorice, de arhitectură şi arheologice.
(2)Consiliul local instituie o taxă lunară de 11 lei pentru deţinerea în proprietate sau în
folosinţă, după caz, de utilaje destinate să funcţioneze în scopul obţinerii de venit
pentru următoarele utilaje: moara furajeră, circulara, maşina de sfărmat porumb.



(3)Consiliul local instituie o taxă de 1 leu/oră/vehicul pentru parcare ocazională în
locurile publice.
(4)Consiliul local instituie o taxă de 1 leu/mp./zi pentru depozitarea temporară a
materialelor pe domeniul public.
(5)Consiliul local instituie o taxă de 1 leu/mp/zi pentru realizarea unor lucrări pe
locurile publice.
(6)Sumele provenite din taxele prevăzute la alin. 3,4,5 constituie venituri proprii ale
bugetului local și se platesc anticipat.

Art. 26. (1)Taxe speciale:-taxa de salubritate pentru persoane fizice și juridice,
pe anul 2024, urmează să fie stabilit în cursul anului 2023.

Art.27. (1)Consiliul local instituie taxe pentru desfacerea de produse ce fac
obiectul comerţului în pieţe, târguri şi oboare după cum urmează:
- pentru ocuparea locurilor de vânzare cu:

-autovehicule mari: 100 lei/zi/buc.
-autovehicule mici-autoturisme: 6 lei/zi/buc.
-vehicule cu tracţiune animală: 3 lei/zi/buc.

- pentru ocuparea platourilor , meselor sau altor spaţii din pieţe:
-platou piaţă:1 leu/mp./zi
-masă neacoperită : 1 leu/mp/zi
-masă neacoperită: 1 leu/mp/zi
-masă piaţă agroalimentară : 1 leu/mp/zi

- pentru vânzarea de animale şi păsări:
- bovine, cabaline peste 6 luni: 3 lei/buc
-bovine, cabaline sub 6 luni: 2 lei/buc.
-porcine peste 6 luni: 2 lei/buc
-porcine sun 6 luni: 0,50 lei/buc
-ovine , caprine.1 leu/buc.
-miei, iezi: 0,50 lei/buc.
-păsări de curte adulte:0,50 lei/buc
-pui: 0,50 lei/buc.

-pentru vânzarea produselor cerealiere: 0,50 lei/sac.
-pentru închirierea de mijloace de măsurare:

-balanţa 5 kg: 3 lei/zi/buc.
-balanţa 10 kg:3 lei/zi/buc.
-cântar piaţă animale: 3 lei/cântărit



-rampa încărcare animale: 1 leu/încărcare
(2) Sumele provenite din taxele prevăzute mai sus, constituie venituri proprii ale
bugetului local şi se plătesc anticipat.

Taxa pentru comerț în regim ambulant: 20/lei/zi/sat.
Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurarea de activități de

comerciale : 20 lei/zi/sat.

Art. 28. (1)Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale
administrativă: 644 lei.

Art.29. (1)In cazul persoanelor fizice și juridice care încheie contract de
fiducie conform Codului civil, impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale
fiduciare transferate în cadrul operațiunii de fiducție sunt plătite de către fiduciar la
bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale unde sunt înregistrate bunurile
care fac obiectul operațiunii de fiducție, cu respectarea prevederilor prezentului titlu,
începând cu data de întîi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de
fiducie.

CAPITOLUL VIII
Sancţiuni

Art.30.(1) Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage după sine
răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare.
(2)Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de
condiții încare să fie considerate, potrivit legii infracțiuni:
a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art.461

alin.(2), (6), (7), alin.(10) lit.c), alin. (12) și (13), art.466 alin.(2) , (5), alin. (7) lit.c),
alin.(9) și (10), art.471 alin.(2), (4), (5) și alin.(6) lit.b și c), art.474 alin. (7) lit.c),
alin. (11), art.478 alin.(5) și art.483 alin.(2);
b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin.(2), (6),

(7),alin.(10) lit.c), alin.(12 și (13), art.466 alin (2), (50 și ali. (7) lit.c), alin (9) și (10),
art. 471 alin.(2), (4), (5) și alin.(6) lit.b) și c), art.474 alin.(7) lit. c), alin.(11),
art.478 alin.(5) și art.483 alin.(2) din Legea nr. 227/2015.
(3)Contravenția prevăzută la alin(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 91 lei la
364 lei, iar cele de la alin.(2) lit.b) cu amendă de la 364 lei și 905 lei.



(4)Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistratrarea, vânzarea, evidența
și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 423 lei și 2054 lei.
(5)In cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute
la alin.(3) și (4) se majorează cu 300 %.
(6) Necomunicarea informaților și a documentelor de natura celor prevăzute la art.
494 alin (12 ) din Legea nr. 227/2015 în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la
data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la
651 lei la 3252 lei.
(7)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către primari şi de
persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
(8)Contravenţiile prevăzute în prezentul capitol se pot achita pe loc sau în termen de
15 zile de la data încheierii procesului verbal, ori de la data comunicării acestuia,
jumătate din minimul amenzii.

Capitolul IX
Dispozitii tranzitorii

Art.31. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri , a impozitului
/taxei pe teren, a impozitului pe mijloace de transport prevăzute la art .456, 464, 469
din Legea nr. 227/2015 se aplică , începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal ,
persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a
anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale
autorităților publice locale, până la data de 31 martie inclusiv.

Tinând cont de prevederile art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de cele prezentate mai sus,
propun să analizați și să dispuneți spre aprobare proiectul de hotărâre privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pe anul 2024
precum și amenzile aplicabile în comuna Gornești.

Intocmit
Primar,

Ing Kolcsar Gyula
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privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024

In conformitate cu principiul autonomiei locale, stabilirea impozitelor și
taxelor locale pentru anul 2024 are la bază prevederile Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 491 din Codul fiscal , în cazul oricărui impozit sau oricărei
taxe locale , care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza
unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de
30 aprilie, de către consiliile locale , ținând cont de rata inflației pentru anul
fiscal anterior.

In baza aceluiași articol 491 alin.1 indice 1, sumele prevăzute în tabelul
din sfera articolului 470 alin 5 și 6 impozitul mijloacelor de transport în cazul
mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de
12 tone și pentru mijloacele de transport în cazul unei combinații de
autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier de transport marfă cu
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, indexarea va
avea în vedere rata de schimb a monedei euro în vigoare a primei zile lucrătoare
a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de
nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehicule grele
de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, urmând să se intocmeacă un
raport de specialitate.

Intrucât , rata inflației pentru anul 2022 a fost pozitivă, respectiv
13,8 % conform valorii publicate de M.D.L.P.A., propun ca impozitele și taxele
locale să fie stabilite conform prevederilor față de nivelul anului 2023 .

Având în vedere art. 489 alin.(1) și (2) din Legea nr. 227/2015 , privind
Codul fiscal, autoritatea deliberativă a administrației publice locale, poate stabili cote
adiționale la impozite și taxe locale prevăzute în Titlul IX , în funcție de următoarele
criterii:economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare locale, cu
excepția taxelor judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege și taxele
extrajudiciare de timbru prevăzute de lege . Cotele adiționale nu pot fi mai mari de
50% față de nivelurile maxime stabilite în Titlul IX din Legea nr. 225/2017, privind
Codul fiscal.

CAPITOLUL I



Impozitul pe cladiri si taxa pe clădiri

Art.1. (1) Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România
datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în Titlul IX din
Legea nr. 227/2015 prevede altfel.

(4)Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului sau a unităţilor
administrativ – teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare sau în
folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se
stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosință, după caz, în
condițiile similare impozitului pe clădiri.

In cazul transmiterii ulterioare altor entități a dreptului de concesiune, închiriere sau
folosință masupra clădirii, taxa se datoreză pe persoana care are relația contractuală
cu persoana de drept public.
(3)Taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu perioada pentru care este constituit
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori în folosință. Pe perioada în care
pentru o clădire se plătește taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe clădiri.

Art. 2. (1) Pentru clădirile rezidențiale și clădirile- anexă, aflate în proprietatea
persoanelor fizice,propun impozitul pe clădiri să se calculeze prin aplicarea cotei de
0,1 % (posibilitate 0,08%-0,2%) asupra valorii impozabile a clădirii.

(2)Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea
suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metrii pătrați, cu valoarea
impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp., din tabelul următor:

Felul clădirilor şi a altor construcţii
impozabile

Valoarea
impozabilă
(lei/m.p.)
Cu instalaţiide
apa, canalizare,
electrice și
încalzire(condi
tii cumulative)

Valoarea
impozabilă
(lei/m.p.)
Fără instalaţii
de apă,
canalizare,
electrice sau
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

1351 811

B. Clădire cu pereţi exteriori din lemn,
din piatră naturală, din cărămidă
nearsă, din vălătuci sau din orice alte

406 270



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

270 237

D. Clădire –anexa cu pereţi exteriori
din lemn , din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din
orice alte mteriale nesupuse unui
tratament termic şi/sau chimic

169 101

E. În cazul contribuabilului care deţine
la acceaşi adresă încăperi amplasate la
subsol, 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

75 % din
suma care s-
ar aplica
clădirii

F. In 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

50%din suma
care s-ar
aplica clădirii

(3)Pentru determinarea valorilor impozabile pe zone, la nivelurile menţionate
în tabelul de mai sus se vor aplica următorii coeficienţi de corecţie: la nivelul
comunei Gorneşti coeficientul de corecţie pozitivă este 1,10 pentru satul
Gorneşti corespunzător zonei A rangul IV , respectiv 1,05 pentru satele Periş,
Petrilaca de Mureş, Pădureni, Iara de Mureş, Teleac, Ilioara, Mura Mică,
Mura Mare- corespunzător zonei A rangul V.
(4)Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care a fost
finalizată după cum urmează:
-cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referință
-cu 30 % pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100
de ani la data de referinţă de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
-cu 10 % pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de
ani inclusiv , la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
(5)Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe
conturul exterior, atunci suprafata construită desfășurată a clădirii se



determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de
transformare de 1,4.
(8) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire,
consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere
fiscal, anul terminării se actualizează, astfal că acesta se consideră ca fiind
cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.
Anul terminării se actualizează în condițiile în care , la terminarea lucrărilor
de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea
acesteia la data începerii executării lucrărilor.
(7) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri
şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10.

Art. 3. (1) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor
fizice, propun calcularea impozitului pe cladiri prin aplicarea cotei de 0,50 %
(posibilitate 0,2%-1,3%) asupra valorii care poate fi:
-valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
ultimii 5 ani anteriori anului de referință
-valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii
5 ani anteriori anului de referință
-valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate,
în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință.In situația în
care nu este precizată valoarea , se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de
date a organului fiscal.

(2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice,
utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 0,40 % asupra valorii impozabile a clădirii.

In cazul în care proprietarul clădirii nu depune raportul de evaluare la organul
fiscal competent până la primul termen de plată a impozitului, impozitul se calculează
prin aplicarea cotei de 2 % asupra valorii impozabile determinate conform
prevederilor art. 457 din Legea nr. 227/2015, cu condiția ca proprietarul să fi fost
notificat de către organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de
evaluare.

Art.4. In cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor
fizice, impoizitul se calculează prin insumarea:

a)impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conf. art.457
b) impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial,

indicate prin declarație pe propria răspunedere ,și cu condiția ca cheltuielile cu
utilitățile să nu fie îmnregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea



economică, prin aplicarea cotei stabilite la art .458 asupra valorii impozabile stabilite
conf art.457, fără a fi necesară stabilirea documentelor prevăzute la art.458 alin(1).

In cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la cara nu
se desfășoară nici o activitate economică, impozitul se calculează conform
impozitului pe clădiri rezidențiale.

In cazul clădirișlor cu destinație mixtă, când proprietarul nu declară la organul
fiscal suprafața folosită în scop nerezidențial, potrivit alin (1) lit. B, impozitul pe
clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,30 % asupra valorii impozabile
determinate conf art.457.

Art.5. Impozitul / taxa pe clădirile deținute de persoane juridice
(1) a) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele
juridice, propun calcularea impozitul/taxei pe clădiri prin aplicarea cotei de
0,20 %(posibilitate 0,08%-0,2%) asupra valorii impozabile a cladirii.
b) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele
juridice, propun calcularea impozitului/taxei pe clădiri prin aplicarea cotei de 0,50 %
(posibilitate 0,2%-1,3%)asupra valorii impozabile a cladirii.
c)Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele
juridice, utilizate în domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin
aplicarea cotei de 0,40 % asupra valorii impozabile a clădirii.
d) In cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice
impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită
în scop rezidențial conform lit. a), cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în
scop nerezidențial , conform lit.b) și c).
(2) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport
de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu
standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.
(3) Aceste prevederi nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de
care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.
(4) In cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii
în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, cota impozitului / taxei pe clădiri este 5 %.
(5)Impozitul /taxa pe clădiri nu se datorează pentru clădirile menționate la art. 456
pct. (1) și pct. (2)din Legea nr. 227/2015.

Art. 6. (1) Impozitul pe clădiri se stabileşte pe baza declaraţiei de impunere
depusă de contribuabili, în condiţiile Codului Fiscal şi se plăteşte în două rate egale
până la data de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.



(4) In cazul contractelor de concesiune , inchiriere, administrare sau folosință, care
se referă la o perioadă mai mare de un an , taxa pe clădiri se plătește anual, în
două rate egale, până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

In cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se
referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de
25 inclusiv a lunii următoare a fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului,
de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau folosință.
In cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună , persoana juridică
de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau
folosință colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de
administrare sau de folosință și o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.
(3) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului /taxei pe clădiri, datorat pentru întregul an
de către contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv,
propun bonificaţie de 10 %.
(4) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, datorat pe întregul an de
către contribuabili persoane juridice, până la data de 31 martie a anului respectiv,
propun bonificaţie de 5 %.
(5)Impozitul/taxa anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili,
persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la
primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe
clădiri amplasate pe raza aceleaşi unităţi administrativ – teritoriale, suma de 50 lei se
referă la impozitul pe clădiri cumulat.

CAPITOLUL II
Impozitul şi taxa pe teren

Art. 7. Impozitul/taxa pe terenurile situate în intravilanul localităţii:
(1) Pentru terenurile situate în intravilanul localităţii, impozitul pe acestea se
determină în sumă fixă de 1199 lei/ha pentru satul Gorneşti corespunzător zonei A
rangul IV, respectiv 960 lei/ha pentru satele Periş, Petrilaca de Mureş, Iara de Mureş,
Teleac, Pădureni, Ilioara, Mura Mare, Mura Mică – corespunzător zonei A rangul V.
(2) Impozitul/taxa pe teren intravilan cu altă categorie de folosinţă decât cea de teren
cu construcţii:

Nr.crt. categoria de folosinţă zona A lei/ha
.....................................................................................................................................
19. Teren arabil 39
20. Păşune 29
21. Fâneaţă 29



22. Vie 63
23. Livadă 72
24. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 39
25. Teren cu apă 21
26. Drumuri şi căi ferate x
27. Teren neproductiv x
.....................................................................................................................................(3)
Pentru determinarea impozitului/taxei pe terenuri la nuvelurile prevăzute în tabelul de
mai sus se va aplica coeficient 1,10 de corecţie pentru Gorneşti şi 1,00 pentru Periş,
Petrilaca de Mureş, Iara de Mureş, Teleac, Pădureni, Ilioara, Mura Mică, Mura Mare.
(4) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ – teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în
folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau folosinţă, după caz, în condiţii
similare impozitului pe teren.Taxa pe teren se plătește proporțional cu perioada pentru
care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosință. Pe
perioada în care pentru un teren se plătește taxa pe teren, nu se plătește impozitul pe
teren.
(5) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
întreaga durată a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locator respectând
regulile art . 466 alin .(7) din Legea nr. 227/2015.
(6) În cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan,
înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu
construcţii, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (1) şi (2),
numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)- au prevăzut în statut ca obiect de activitate agricultură;
b)-au înregistrate în evidenţa contabilă venituri şi cheltuieli din desfăşurarea

obiectului de activitate agricultură.
Art. 8. (1) În cazul unui teren amplasat în extravilanul localităţilor,

impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în
ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de
corecţie 1,10 la Gorneşti şi 1,05 la Peris, Petrilaca de Mures, Teleac, Mura Mare,
Mura Mică, Ilioara, Iara de Mures, Pădureni.

Nr.crt. Categoria de folosinţă zona A lei/ha
.....................................................................................................................................

1 teren cu construcţii 43
2 arabil 68
3 păşune 39
4 fâneaţă 39
5 vie pe rod, alta decât cea prevăzută al nr.crt 5.1
5.1 vie până la intrarea pe rod x



6 livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la 6.1 76
6.1 livadă până la intrarea pe rod x
7 pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu

excepţia celui prevăzut la 7.1 23
7.1 pădure în vârstă de până la 20 ani şi pădure cu rol

de protecţie x
8 teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 9
8.1 teren cu amenajări piscicole 47
9 drumuri şi căi farate x
10 teren neproductiv x

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

Art. 9. (1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana
care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2) In cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are
obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui
rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data
dobândirii, și datoreză impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor.
(3) In cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul
unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deține dreptul de proprietate
asupra terenuluila data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se
înstrăinează.
(4)Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice și juridice care sunt
utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel
mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în
anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.
(5)Terenurile pentru care nu se datorează impozitul şi taxa sunt cele mentionate în
Legea nr. 227/2015 art. 464 alin (1) și (2) exceptând cel de la lit.o de la pct.(2).

Art. 10. (1)Impozitul pe teren se plăteşte anual în două rate egale, până la
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(4) In cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care
se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe teren se plătește anual, în două rate
egale, până la datele de 31 martie și 30 sepembrie inclusiv.

In cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana
juridică d edrept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare
sau folosință, colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari , titularii dreptului
de folosință , și o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei
luni din perioada de valabilitate a contractului.



(3)Pentru plata cu anticipaţie a impozitului /taxei pe teren datorat pentru întregul an
de către contribuabili persoane fizice, până la 31 martie a anului respectiv, propun
bonificaţie de 10 %.
(4) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe teren datorat pentru întregul an
de către contribuabilii persoane juridice, până la 31 martie a anului respectiv, propun
bonificaţie de 5 %.
(5)Impozitul/taxa anuală pe teren, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili,
persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la
primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe
terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se
referă la impozitul/taxa pe teren cumulat.

CAPITOLUL III
Impozitul asupra mijloacelor de transport

Art.11.(1)Impozitul asupra mijloacelor de transport cu tracţiune mecanică care
aparţin contribuabililor, se stabilesc în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului
prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm.c. sau fracţiune din acesta cu suma
corespunzătoare din tabelul următor
Nr. TIPUL DE AUTOVEHICULE SUMA
Crt. cm.c. lei/200cm.c, fracţiune

...................................................................................................................................
1.Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu c.c.
de până la 1600cmc. Inclusiv 12
2.Motociclete,tricicluri și cvadlicicluri cu c.c peste 1600 cmc. 13
3.Autoturisme cu c.c. între 1601-2000inclusiv 25
4.Autoturisme cu c.c. între 2001-2600 inclusiv 97
5.Autoturisme cu c.c. intre 2601-3000 inclusiv 195
6.Autoturisme cu c.c. de peste 3001 392
7.Autobuze,autocare, microbuze 33
8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată
de până la12 tone inclusiv 41
8. Tractoare înmatriculate 25
.....................................................................................................................................

Remorci, semiremorci sau rulore care nu fac parte dintr-o combinație de
autovehicule prevăzute la art. 470 alin (6) din Legea nr. 227/2015 este după cum
urmează:

-până la 1 tonă ,inclusiv...............................................................13 lei
-peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone.....................................47 lei
- peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone....................................71 lei



-peste 5 tone................................................................................87 lei

Mijloace de transport pe apa

1.luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz
personal

29

2.Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 76
3.Bărci cu motor 284
4.Nave de sport şi agrement 284
5.Scutere de apa 284
6.Remorchere şi împingătoare: x
-a) până la 500 CP , inclusiv 755
-b) până la 500 CP şi până la 2000 CP , inclusiv 1228
-c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP , inclusiv 1888
-d) peste 4000 CP 3020
7. Vapoare –pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din
acesta

246

8.Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X
g) Cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone,
inclusiv

246

h) Cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi
până la 3000 de tone , inclusiv

377

i) Cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 658

Vehicule înregistrate care nu se supun înmatriculării

1.vehicule cu capacitatea cilindrică lei/200 cmc.
Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrică <

4800 cmc
4

Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica >
4800 cmc

7

2. vehicule fara capacitate cilindrica evidentiată 68 lei/an

(2) In cazul mijloacelor de transport hibride,propun reducerea impozitul cu
100 %(posibilitate de reducere minimum 50%)
(3)In cazul unui ataș, impozitul pe mijloace de transport este de 50 % din impozitul
pentru motocicletele respective.



Art. 12. (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an
fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport
înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
(2)In cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligația să
depună o decalrație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență are
domiciliul, sediul, sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data
dobândirii și datorează impozit pe mijloace de transport începând cu 1 ianuarie anului
următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.
(3)In cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România,
proprietarul acestuia are obligația să depună la organul fiscal local în a cărui rază
teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, și
datorează impozit pe mijloace de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.
(4)In cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloace de
transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru,
contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale cu privire la mijlocul de
transport la organul fiscal pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul
de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, și datorează
impozit pe mijloace de transport stabilit în noile condiții începând cu 1 ianuarie a
anului următor.
(5)In cazul unui mijloc de tansport care face obiectul unui contract de leasing
financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică regulile conform Legii nr. 227/2015
art.471 lit. (6).

Art. 13. (1) Impozitul mijloacelor de transport se păteşte anual în două rate
egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie. Atestarea achitării obligaţiilor
bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate. Actele
prin care se însărcinează mijloacele de transport cu încălcarea prevederilor
prezentului alineat sunt nule de drept.
(2)Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru
întregul an de către contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie a anului
respectiv, propun bonificaţie de 10 %.
(3)Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloace de transport, datorat pe
întregul an de către contribuabili persoane juridice, până la data de 31 martie a anului
respectiv, propun bonificaţie de 5 %.
(4)Impozitul anual pe mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget local de către
contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclisiv, se plăteşte
integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în
proprietate mai multe mijloace de transport amplasate pe raza aceleiaşi unităţi
administartiv-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijloace de transport
cumulate.

Se acorda scutiri conform art 469 alin.(1) din Legea nr. 227/2015.
CAPITOLUL IV



Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

Art.14. Pentru eliberarea certificatelor , avizelor şi autorizaţiilor
contribuabilii datorează taxe diferenţate stabilite astfel:
B. In domeniul construcţiilor taxele se stabilesc în funcţie de valoarea acestora sau
a instalaţiilor, de suprafaţa terenurilor sau de natura serviciilor prestate.
(1)Pentru eliberarea certificatului de urbanism în funcţie de suprafaţa pentru care se
solicită
În mediul rural:
.....................................................................................................................................

Suprafaţa Taxa –lei-
.....................................................................................................................................
m. Până la 150 mp. Inclusiv 5,44
n. Între 151 şi 250 mp.inclusiv 6,65
o. Între 251 şi 500 mp.inclusiv 7,98
p. Între 501 şi 750 mp. Inclusiv 9,31
q. Între 751 şi 1000 mp.inclusiv 10,58
r. Peste 1000 mp. 10,58 + 0,005 lei/mp.pentru ceea
ce

depăşeşte suprafaţa de 1000 mp
.....................................................................................................................................

(2)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o clădire rezidențială
sau clădire – anexă este egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de
construcții.
(3)Pentru eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări, necesare lucrărilor de cercetare
si prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor
privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează de
către titularii drepturilor de prospecțiune și exploatare și se calculează prin înmulțirea
numărului de metrii pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de
foraje și excavări cu suma de 3 lei.
(4)Pentru eliberarea autorizaţiei pentru construcţiile de şantier, necesare execuţiei
lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea, taxa este de 3 % din
valoarea autorizată a construcţiilor.
(5)Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru organizarea de tabere de corturi,
căsuţe sau rulote, campinguri, taxa datorată este de 2 % din valoarea autorizată a
lucrărilor sau a construcţiei.
(6)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 taxa datorată este de 8 lei
pentru fiecare mp. ocupat de constructii.



(7)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât
cele prevăzute în alt aliniat al prezentului articol este egală cu 1 % din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.
(8)Pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, parţială sau totală a construcţiilor şi a
amenajărilor taxa datorată este de 0,1 % din valoarea impozabilă a acestora. În cazul
desfiinţării parţiale cuantumul taxei se calculează proporţional cu suprafaţa construită
a clădirii supuse demolării.
(9)Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum şi a autorizaţiilor de
construire taxa este 30 % din valoarea taxei iniţiale.
(10)Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi branşamente la
reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electică, telefonie şi
televiziune prin cablu taxa datorată este de 14 lei pentru fiecare racord.
(11)Pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, de
către primari ori structurile de specialitate din cadrul consiliului local, taxa datorată
este de 15 lei.
(12)Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă taxa datorată
este de 9 lei.
(13)Pentru taxele prevăzute în prezentul articol, stabilite pe baza valorii autorizate a
lucrărilor de construcţie, se aplică următoarele reguli:

a) Taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de
persoana care solicită avizul şi se plăteşte anticipat emiterii avizului.

b) În termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai
târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a
obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de
construcţie la compartimentul de specialitate.

c)Până la cea de-a 15 a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală
privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate are obligaţia
de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor.
d)Până în cea de-a 15 a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate a
emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară datorată de
către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursată de
autoritatea administraţiei publice locale.
(14) A) În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică valoarea
reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a
clădirii conform Codului Fiscal.
B. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități



(1) Taxa pentru eliberarea/ vizarea anuală a autorizației de funcționare pentru
persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561-Restaurante, 563-Baruri și
alte activități de sevire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive
potrivit CAEN se datorează în funcție de suprafața aferentă activităților respective,
după cum urmează:
-pentru suprafețelor de până la 500 mp. inclusiv ----300 lei (posibilitate până la 4000
lei)
-pentru suprafețele mai mari de 500 mp.---- 320 lei (posibilitate până la 8000 lei)

Taxa pentru eliberarea autorizației de funcționare se achită integral anticipat
eliberării acesteia , iar vizarea autorizațiilor se achită până la data de 31 martie
inclusiv a anului pentru care se datorează taxa .
( 2) Pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, 11 lei.
(3)Pentru eliberarea de : copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale se stabileşte 23 lei.
(4)Taxa pentru eliberarea atestatului de producător 39 lei, c.v carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol este 39 lei.
C. Scutiri : La taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor
următoarele se aplică scutirile prevăzute la art. 476 alin (1) și (2) din Legea nr.
227/2015.

CAPITOLULV
Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

Art.15.(1)Contribuabilii care beneficiază sub diverse forme de serviciul de
reclamă şi publicitate sunt obligaţi să încheie contracte în acest sens şi datorează
bugetelor locale o taxă de reclamă şi publicitate care este de 3 % din valoarea
contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.
(2)Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se plăteste lunar până la data de 10 a
lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii de
reclamă și publicitate.
Art. 16.Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate:
(1)În cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate
economică taxa este de 32 lei/mp sau fracţiune de mp.
(2)În cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi
publicitate taxa este de 23 lei/mp sau fracţiune de mp.
(3)Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se plăteste anual, în două rate



egale, până la 31 martie și 30 septembrie inclusiv.
(4)Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate de până la 50 lei inclusiv se
plătește integral până la primul termen de plată.
Art. 17. Scutiri: Se aplică cele prevăzute la art. 479 din Legea nr. 227/2015.

CAPITOLUL VI
Impozitul pe spectacole

Art.18. Orice persoana care organizează o manifestare artistică, o competiție
sportivă sau altă activitate distractivă în România are obilgația de plăti impozit pe
spectacol.

Pentru manifestările artistice, competiţiile sportive sau alte activități
distractive din Rămânia impozitul pe spectacole se stabileşte asupra încasărilor din
vânzarea abonamentelor şi a biletelor de intrare, prin aplicarea următoarelor cote:

a)2 % pentru manifestările artistice de teatru, balet, operă, operetă, concert
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un
spectacol de circ sau orice competiție internă sau internațională.

b)5 % in cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele anumerate mai sus.
Art. 19. (1) Plătitorii de impozit pe spectacole, pentru manifestările prevăzute

la art.18 au obligaţia de a înregistra abonamentele şi biletele de intrare la
compartimentele de specialitate- impozite şi taxe din cadrul Primăriei Gorneşti în a
căror rază teritorială îşi au sediul şi de a afişa tarifele la casele de vânzare a biletelor
şi la locul de desfăşurare a spectacolelor.
(2)Pentru spectacolele organizate în deplasare sau în turneu este obligatorie vizarea
biletelor de intrare şi a abonamentelor la compartimentele de specialitate ale
autorităţilor administraţiei publice locale în a căror rază teritorială se desfăşoară
spectacolele.

Art. 20. (1)Plătitorii de impozit pe spectacole, pentru activităţile prevăzute la
art.18, au obligaţia să depună o declaraţie care va conţine suprafaţa incintei, precum şi
zilele în care se desfăşoară spectacolele, până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru
luna următoare.
(2)Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15 inclusiv a lunii
următoare celei în care se realizează venitul la bugetul local al Primăriei Gorneşti în a
cărei rază se desfăşoară spectacolul.
(3)Plătitorii de impozit pe spectacole răspund de exactitatea calculului şi de vărsarea
la timp a impozitului.



Art.21. Pentru sumele cedate în scopuri umanitare, pe baza de contract, din
încasările obţinute din spectacole nu se datorează impozit.

Art.22. (1)Plătitorii impozitului pe spectacole au obligaţia să ţină evidenţa
acestuia şi să depună lunar, până la data de 15 inclusiv a lunii următoare celei în care
se realizează venitul, la compartimentele de specialitate al Primăriei Gorneşti în a
căror rază de competenţă plătitorul îsi are sediul sau domiciliul, decontul de
impunere sau declaraţia prevăzută potrivit modelelor aprobate prin normele
metodologice referitoare la impozitele şi taxele locale.

Art.23. (1)Plătitorii impozitului pe spectacole sunt, de asemenea , obligaţi:
a)să respecte normele tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidenţa şi

gestionarea, după caz, a abonamentelor de înregistrare la spectacole;
b)să elibereze bilete de intrare la spectacole pentru toate sumele încasate şi să nu
practice tarife mai mari decât cele inscrise pe bilete.
c)să depună la dispozitie organelor de control documentele care atestă calculul şi
plata impozitului pe spectacole.

Art. 24.Scutire (1)Se aplică cele prevăzute la art.482 din Legea nr. 227/2015.

CAPITOLUL VII
Alte taxe locale

Art.25. (1) În exercitarea atribuţiilor ce le revin în administrarea
domeniului public şi privat al unităţilor administrativ - teritoriale, consiliul local
instituie o taxă zilnică de 11 lei pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi
vizitarea muzeelor, monumentelor istorice, de arhitectură şi arheologice.
(2)Consiliul local instituie o taxă lunară de 11 lei pentru deţinerea în proprietate sau în
folosinţă, după caz, de utilaje destinate să funcţioneze în scopul obţinerii de venit
pentru următoarele utilaje: moara furajeră, circulara, maşina de sfărmat porumb.
(3)Consiliul local instituie o taxă de 1 leu/oră/vehicul pentru parcare ocazională în
locurile publice.
(4)Consiliul local instituie o taxă de 1 leu/mp./zi pentru depozitarea temporară a
materialelor pe domeniul public.
(5)Consiliul local instituie o taxă de 1 leu/mp/zi pentru realizarea unor lucrări pe
locurile publice.
(6)Sumele provenite din taxele prevăzute la alin. 3,4,5 constituie venituri proprii ale
bugetului local și se platesc anticipat.



Art. 26. (1)Taxe speciale:-taxa de salubritate pentru persoane fizice și juridice,
pe anul 2024, urmează să fie stabilit în cursul anului 2023.

Art.27. (1)Consiliul local instituie taxe pentru desfacerea de produse ce fac
obiectul comerţului în pieţe, târguri şi oboare după cum urmează:
- pentru ocuparea locurilor de vânzare cu:

-autovehicule mari: 100 lei/zi/buc.
-autovehicule mici-autoturisme: 6 lei/zi/buc.
-vehicule cu tracţiune animală: 3 lei/zi/buc.

- pentru ocuparea platourilor , meselor sau altor spaţii din pieţe:
-platou piaţă:1 leu/mp./zi
-masă neacoperită : 1 leu/mp/zi
-masă neacoperită: 1 leu/mp/zi
-masă piaţă agroalimentară : 1 leu/mp/zi

- pentru vânzarea de animale şi păsări:
- bovine, cabaline peste 6 luni: 3 lei/buc
-bovine, cabaline sub 6 luni: 2 lei/buc.
-porcine peste 6 luni: 2 lei/buc
-porcine sun 6 luni: 0,50 lei/buc
-ovine , caprine.1 leu/buc.
-miei, iezi: 0,50 lei/buc.
-păsări de curte adulte:0,50 lei/buc
-pui: 0,50 lei/buc.

-pentru vânzarea produselor cerealiere: 0,50 lei/sac.
-pentru închirierea de mijloace de măsurare:

-balanţa 5 kg: 3 lei/zi/buc.
-balanţa 10 kg:3 lei/zi/buc.
-cântar piaţă animale: 3 lei/cântărit
-rampa încărcare animale: 1 leu/încărcare

(2) Sumele provenite din taxele prevăzute mai sus, constituie venituri proprii ale
bugetului local şi se plătesc anticipat.

Taxa pentru comerț în regim ambulant: 20/lei/zi/sat.
Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurarea de activități de

comerciale : 20 lei/zi/sat.



Art. 28. (1)Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale
administrativă: 644 lei.

Art.29. (1)In cazul persoanelor fizice și juridice care încheie contract de
fiducie conform Codului civil, impozitele și taxele locale aferente masei patrimoniale
fiduciare transferate în cadrul operațiunii de fiducție sunt plătite de către fiduciar la
bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale unde sunt înregistrate bunurile
care fac obiectul operațiunii de fiducție, cu respectarea prevederilor prezentului titlu,
începând cu data de întîi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de
fiducie.

CAPITOLUL VIII
Sancţiuni

Art.30.(1) Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage după sine
răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în
vigoare.
(2)Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de
condiții încare să fie considerate, potrivit legii infracțiuni:
a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art.461

alin.(2), (6), (7), alin.(10) lit.c), alin. (12) și (13), art.466 alin.(2) , (5), alin. (7) lit.c),
alin.(9) și (10), art.471 alin.(2), (4), (5) și alin.(6) lit.b și c), art.474 alin. (7) lit.c),
alin. (11), art.478 alin.(5) și art.483 alin.(2);
b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin.(2), (6),

(7),alin.(10) lit.c), alin.(12 și (13), art.466 alin (2), (50 și ali. (7) lit.c), alin (9) și (10),
art. 471 alin.(2), (4), (5) și alin.(6) lit.b) și c), art.474 alin.(7) lit. c), alin.(11),
art.478 alin.(5) și art.483 alin.(2) din Legea nr. 227/2015.
(3)Contravenția prevăzută la alin(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 91 lei la
364 lei, iar cele de la alin.(2) lit.b) cu amendă de la 364 lei și 905 lei.
(4)Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistratrarea, vânzarea, evidența
și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 423 lei și 2054 lei.
(5)In cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute
la alin.(3) și (4) se majorează cu 300 %.
(6) Necomunicarea informaților și a documentelor de natura celor prevăzute la art.
494 alin (12 ) din Legea nr. 227/2015 în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la



data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la
651 lei la 3252 lei.
(7)Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către primari şi de
persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
(8)Contravenţiile prevăzute în prezentul capitol se pot achita pe loc sau în termen de
15 zile de la data încheierii procesului verbal, ori de la data comunicării acestuia,
jumătate din minimul amenzii.

Capitolul IX
Dispozitii tranzitorii

Art.31. Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri , a impozitului
/taxei pe teren, a impozitului pe mijloace de transport prevăzute la art .456, 464, 469
din Legea nr. 227/2015 se aplică , începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal ,
persoanelor care dețin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a
anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale
autorităților publice locale, până la data de 31 martie inclusiv.

Tinând cont de prevederile art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul
fiscal cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de cele prezentate
mai sus, propun să analizați și să dispuneți spre aprobare proiectul de hotărâre
privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate
acestora precum și amenzile aplicabile în comuna Gornești.

Gornești, 08.03.2023 Intocmit
Referent-Berekmeri Regina



COMUNAGORNESTI
PRIMARIA
NR.1212/08.03.2023

R A P O R T

privind taxele speciale pe anul 2024

Propun următoarele taxe speciale pe 2024 după cum urmează:

-Taxa pentru închirierea căminelor culturale :

-pentru organizarea de nunți : 500 lei

-pentru organizarea de baluri :185 lei

-pentru organizarea de botezuri:185 lei

-pentru organizarea meselor festive -zile de nastere și
onomastice : 125 lei

-pentru alte activități neprevăzute mai sus : 185 lei

La tarifele de mai sus se adaugă contravaloarea consumului de energie electrică și
gaz metan.

Inchirierea căminelor culturale este fără taxă în următoarele cazuri:

-pentru orice activități desfășurate de organizații de culte

-pentru spectacole, festivaluri sau orice alte activități distractive organizate de școli

-orice activitate organizată în interesul comunei.

-taxa pentru închirierea veselei pentru cetăţenii din comună: 0,5 lei/veselă

-taxa fito-sanitară de stropire a pomilor.........................25 lei/ora

-taxa xerox......................0,50 lei/pagina A4.

-taxa de pază pentru satele Gorneşti şi Periş 43 lei/bărbaţi între 18-65
ani. Se scutesc de plata taxei de pază persoanele cu handicap grav, accentuat şi
persoanele invalide de gradul I precum și persoanele din Serviciul Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al comunei Gorneşti.



- taxa pentru întreţinerea sistemului de canalizare: pentru persoane fizice 43
lei/an/persoană fizică.

-taxa pentru întreţinerea sistemului de canalizare pentru persoane juridice:
331 lei/an

-taxa închiriere încărcător frontal 150 lei/oră

-taxa închiriere tractor 86 lei/oră

-taxa închiriere Casă Mortuară Gorneşti 70 lei.

-taxa pentru eliberarea /vizarea anuală a autorizatiilor de funcționare altele
decât cele de alimentație publică-pentru 500 mp.inclusiv .....300 lei/an

-pentru cele peste 500 mp....320 lei/an.
Taxa de elirare a autorizatiei de functionare se achită integral anticipat

eliberării acesteia, iar taxa de viză se achită până la data de 31 martie inclusiv a anului
pentru care se datorează taxa.

Taxa prevenire inundatii 13 lei/an/gospodărie.
Pe anul 2024, Taxa de peiaj pentru utilizarea infrastructurii publice locale de

drumuri se menține conform celor stabilite prin HCL 17/2022.

Gornesti, 08.03.2023

Intocmit

Referent -Berekmeri Regina








