
COMUNA LADEST!, JUDEŢUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 56/2021 
Privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2022. 

Consiliul Local al Comunei Lădeşf/.judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa publică 
ordinară din 27 decembrie 2021 la care participă 11 consilieri din totalul de 11 in funcţie ; 

Având ales ca preşedinte de şedinţă pe d-l cons. Mie ANDRONACHE; 
Luând în dezbatere: 

• referatul de aprobare la proiectul de hotărâre nr.47/15.11.2021 privitor la stabilirea 
taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2022 iniţiat de primarul comunei; 

• raportul nr.3144/15.11.2021 al compartimentului de specialitate; 
• raportul de avizare a proiectului de hotărâre sub aspectul legalităţii, întocmit de 

secretarul general al comunei, înregistrat sub nr.3448/15.11.2021; 
« avizul comisiei de specialitate nr.1. a consiliului local şi amendamentele nr.1-3 

formulate; 
• raportul de specialitate nr.2203/15.12.2021 la propunerile de amendamente 

formulate; 
• avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.2 şi 3 

în conformitate cu prevederile: 
• Titlului IX. din Legea nr.227/2015 - Codul fiscal - cu modificările şi completările 

ulterioare, 
• Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 
• art.27. din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare ; 
• art.129. a!in.(1) si (2) lit.b.,alin.(4) lit.c. din Ordonanţa de Urgenta nr.57/2019 

privind Codul Administrativ , cu modificările şi completările ulterioare; 
Văzând că au fost îndeplinite condiţiile de publicitate cerute de Legea nr.52/ 

2003 privind transparenţa decizionaîă în administraţia publică; 
în temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.3. lit.c. şi art. 196 alin.(1) iit. a din 

Ordonanţa de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare cu un număr de 11 voturi pentru, 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.Taxele si impozitele locale pentru anul 2022 prevăzute în anexa la 
prezenta hotărâre, se stabilesc după cum urmează : 

(1) impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenuri prevăzute la cap. 1 şi 2 din Anexă, se 
stabilesc la nivelurile şi valorile din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, indexate cu procentul de 2.6 % corespunzător ratei de inflaţie 
pentru anul 2020 comunicată de I.N.S. 

(2) Impozitui/taxa asupra mijloacelor de transport, prevăzut la pct.3. din Anexa, s e 
diminuează cu 10% faţă de nivelurile anului 2021, care apoi se indezează cu 2,6 % 
corespunzător ratei de inflaţie pentru anul 2020 comunicată de I.N.S. 

(3) Restul taxelor şi impozitelor locale, în afara ceior prevăzute la a!in.(1) şi (2) se stabi
lesc prin indexarea faţă de nivelurile stabilite pentru anul 2021.cu procentul de 2,6 % 
corespunzător ratei de inflaţie pentru anul 2020 comunicata de I.N.S., 



Art.2. Pentru primul triumestru din asnul 2022, se anulează accesoriile restante 
(majorări, penalităţi). 

Art.3. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloace de 
transport.sunt creanţe fiscale anuale, care se plătesc in doua rate egale, pana la 31 
martie, respectiv 30 septembrie inclusiv. 

(1) Taxa pe clădiri si taxa pe teren care se refera la perioade ma mari de 
1 an de zile se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constitue 
dreptul concesiune, inchiriere, administrare sau folosinţa, si se plăteşte anual, in doua 
rate egale, pana la data de 31 martie si 30 septembrie , inclusiv. 

(2) Pentru neplata la termenele enunţate la alin. (1) si (2), contribuabilii 
datorează majorări de intarziere de 1%, pentru fiecare luna sau fracţiune de luna, 
incepand cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei 
datorate inclusiv. 

Art.4. Impozitul anual pe clădiri, teren si mijloace de transport, datorat 
bugetului local de către contribuabilii persoane fizice si /sau juridice, in cuantum de pana 
la 50 lei inclusiv, fiecare, se plăteşte integral pana ia primul termen de plata. 

Art.5. Pentru plata cu anticipaţie până ia data de 31 martie inclusiv,a impozite
lor pe clădiri, teren şi pe mijloace de transport datorate pentru întregul an de către 
contribuabili persoane fizice si persoane juridice, se acordă o bonificaţie de 10%. 

Art.6. Sancţiunile prevăzute de Codul fiscal, se vor aplica şi In anui 2022 în 
limitele prevăzute în cod, fără majorări. 

Art.7. Creanţele fiscale restante la 31.12.2022, mai mici de 40 lei, se anulează. 

Art.8. Secretarul general al comunei comunei va lua masuri pentru aducerea 
ia cunoştinţă publică a prezentei hotărâre prin afişare la sediul Primăriei Lădeşti şi prin 
publicare pe pagina web a Primăriei Lădeşti, şi o va comunica : 

- Primarului comunei şi compartimentelor de specialitate ale Primăriei; 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Vâlcea; 

Lădeşti, 27 decembrie 2021 

PREŞEDINTE DE ŞEDiNŢĂ 

R/D/E.I./4 EX 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VÂLCEA 

CONSILIUL LOCAL LĂDEŞTI 

Anexă la H.C.L. nr. 56 din 27.12.2021 

T A B L O U L 

cuprinzând valorile impozabile.impozitele şi taxele locale si alte taxe asimilate acestora 

1. IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI 
Pentru clădirile rezidenţiale si clădirile -anexa, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri 
se calculează prin aplicarea unei cote de 0,11%, asupra valorii impozabile a clădirii, cota impozitului pe 
clădiri este stabilita prin hotărâre a consiliului local. 
Valorile impozabile se determina prin inmultirea suprafeţei construite desfăşuratea acesteia exprimatăîn 
Iei/m2, cu valoarea impozabilă din tabelul alăturat. 

Tipul clădirii 
I 

Valoarea impozabila 
- lei/m -

Tipul clădirii 
I 

Cu instalaţii de apa, 
canalizare, electrice si 

incaizire (condiţii 
cumulative) 

Fara instalaţii de apa, 
canalizare, electrice sau 

incaizire Tipul clădirii 
I 

Nivel 
2021 

Nivel 
lege 

227/2015 

Nivel 
pentru 
2022 

Nivel 
2021 

Nivel lege 
227/2015 

Nivei 
pentru 
2022 

i 
\ A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi 

exteriori din cărămida arsa sau din orice alte materiale 
! rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic 

1100 1000 1026 660 600 615.60 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatra 
naturala, din cărămida nearsa, din vălătuci sau din 
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 

j si/sau chimic 

330 300 307.80 220 200 205.20 

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu 
pereţi exteriori din cărămida arsa sau din orice alte 
materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau 
chimic 

220 200 205.20 192 175 179.55 

D. Ciadire-anexa cu pereţii exteriori din lemn, din piatra 
naturala, din cărămida nearsa, din vălătuci sau din 
orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 
si/sau chimic 

138 125 128.25 84 75 76.95 : 

i 

E. In cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi 
adresa incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la 
mansarda, utilizate ca locuinţa, in oricare dintre tipurile 
de clădiri prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-ar 
apiica clădirii 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

| F. in cazul contribuabilului care deţine ia aceeaşi 
j adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol si/sau 
j ia mansarda, utilizate in alte scopuri decât cel de 
locuinţa, in 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 

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează prin înmulţirea valorii determinate mai sus cu coeficientul 
de corecţie prevăzut in tabelul următor: 
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Ladesti : rangul IV.Zona A 

Popeşti : rangul V, Zona A 

Maidaresti : rangul V.Zona A 
Zona in cadrul 
localităţii 

Ciumagi : rangul V,Zona A Ciumagi : rangul V,Zona A 
IV V 

Pasculesti : rangul V.Zona A 

Chiricesti: rangul V.Zona A A 1,10 1,05 

Dealu Corni: rangul V ,Zona B CQ
 1,05 1,00 

Gageni: rangul V.Zona B Gageni: rangul V.Zona B 
c 1,00 0,95 

Cermegesti: rangul V.Zona B 

Olteanca: rangul V.Zona C 

Valoarea impozabilă se reduce în raport cu perioada în care au fost realizate clădirile, 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 
referinţă; 
-cu 30% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data 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 

A.)Art.458.CF - Calculul impozitului pe clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice 

(1) Pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei cote de 1 % asupra valorii care poate fi: 

a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori 
anului de referinţa, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinţa. In 
situaţia depunerii raportului de evalure dupa primul termen de plata din anul de referinţa, acesta produce 
efecte invepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscal următor. 

b) valoarea finala a lucrărilor de construcţii, in cazul clădirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului 
de referinţa; 

c) valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul clădirilor 
dobândite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţa. In situaţia In care nu este precizata valoarea, se 
utilizează ultima valoare inregistrata in baza de date a organului fiscal 

{3)Pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din 
domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile 
a clădirii. 

(4) In cazul in care valoarea clădirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin. (1), impozitul se 
calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457. 

B.) Art.459 CF-Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixta aflate in proprietatea 
persoanelor fizice. 

(1 }ln cazul clădirilor cu destinaţie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice impozitul se 
calculează prin însumarea : 

a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosita in scop rezidenţial conform art.457 , 
b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosita in scop nerezidential, indicata prin declaraţia pe 

propria răspundere, prin aplicarea cotei menţionata la art. 458 asupra valorii impozabile determinate 
potrivit art. 457. fara a fi necesara stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute ia art.458 
a!in.(1). 
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(2) In cazul in care la adresa clădirii este inregistraî un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio 
activitate economica, impozitul se calculează conform ari. 457. 
(3) In cazul clădirilor cu destinaţie mixta, cand proprietarul nu declara la organui fiscal suprafaţa 
folosita In scop nerezidential,, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei 
de 0,3% asupra valorii impozabile determinate conform art.457. 

C.) Art.460 CF - Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice 

(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra valoni impozabile a clădirii, 
prin aplicarea unei cote adiţionale de 50%. 

(2) Pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 2%, asupra valorii impozabile a clădirii, 
prin aplicarea unei cote adiţionale de 50%. 

(3) Pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru 
activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se caiculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra 
valorii impozabile a clădirii. 

(4) In cazul clădirilor cu destinaţie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determina 
prin insumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosita in scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul 
caicuiat pentru suprafaţa folosita in scop nerezidential, conform alin. (2) sau (3). 

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabila a clădirilor aflate in proprietatea 
persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează 

impozitul/taxa si poate fi: 
a} ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal; 
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu 

standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluării; 
c) valoarea finala a lucrărilor de construcţii, in cazul clădirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior; 
d) valoarea clădirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate. In situaţia in care 

nu este precizata valoarea in documentele care atesta proprietatea, se utilizează ultima valoare 
inregistrata in baza de date a organului fiscal; 

e) in cazul clădirilor care sunt finanţate in baza unui contract de leasing financiar, vaioarea rezultata dintr-
un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a 
bunurilor aflate in vigoare la data evaluării; 

f) in cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea inscrisa in contabilitatea proprietarului 
clădirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţa, dupa 
caz. 

(6) Valoarea impozabila a clădirii se actualizează o data la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a 
clădirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor 
aflate in vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din 
anul de referinta;ln situaţia depunerii raportului de evaluare dupa primul termen de plata din anul de 
referinţa acesta produce efecte incepand cu data de 01 ianuarie a anului fiscai următor. 

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplica in cazul clădirilor care aparţin persoanelor fata de care a fost 
pronunţata o hotărâre definitiva de declanşare a procedurii falimentului. 
(71) Prevederile alin(6) nu se aplica in cazul clădirilor care sunt scutite de plata impozitului /taxei pe clădiri 
potrivit art. 456 alin (1); 

(8) In cazul in care proprietarul clădirii nu a actualizat vaioarea impozabila a clădirii in ultimii 5 ani 
anteriori anului de referinţa, cota impozitului/taxei pe clădiri este 7%., rezultată, prin aplicarea unei 
cote adiţionale de 40% 

(9) In cazul in care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea 
impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţa, diferenţa de taxa fata de cea stabilita conform alin. (1) 
sau (2), dupa caz, va fi datorata de proprietarul clădirii. 

(10) Cota impozitului/taxei pe clădiri prevăzuta la alin. (1) si (2) se stabileşte prin hotărâre a consiliului loca'. 
Impozitul pe clădiri se stabileşte pe baza declaraţiei de impunere, depuse de către contribuabili în 

condiţiile Legii nr.227/2015 şi este datorat pe întregul an fiscal 
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2. IMPOZITUL/TAXA PE TERENURI 
2.1 IMPOZITUL PE TERENURILE AFLATE ÎN INTRAVILAN - terenuri cu construcţîi-art.465 alin.2 

Nr.crt Localitatea Rang Zona A Zona B Zona C 
localitate localitate localitate localitate 

1 LADESTI IV 975 - -

2 POPEŞTI V 784 - -

3 MALDARESTI V 784 - -

4 CIUMAGI V 784 - -
5 PASCULESTI V 784 - -
6 CHIRICESTI v 784 - -
7 DEALU CORNII V - 593 -
8 GAGENI V - 593 -

9. CERMEGESTI V - 593 -
10. OLTEANCA v - - 400 

Nota: în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol ia categoria cie folosinţă 
terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabiieşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în 
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai sus. 

2.2 IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN 
orice alta categorie decât cea cu construcţi i -cont , art.465 aiin.4 

i 
I 

Nr. 
crt. Zona Categoria de folosinţa 

A 

Nivei 

2021 

i A 

Nivel 
lege 

I 
1 

1 A 

I Nivel 
2022 

i 

B 

Nivel 

2021 

B 

Nivei 
iege 

j 
B I C 

Nivel i Nivel 

2022J2021 

C 

Nive! 
lege 

C 

Nive! 

2022 

I 

1 
i 

Teren arabil 31 | 28 ! 
i 2 9 24 21 22 22 19 20 

2 Pasune 24 j 21 22 22 19 20 , 8 15 16 

CA
) Faneata 24 I 2 1 22 22 19 20 18 15 16 

4 

i 

Vie 53 ; 46 47 40 35 36 32 28 

i 

29 

i 

i 
5 Livada 62 ! 53 

i 
55 53 46 48 40 35 36 ; 

6 [Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
[forestiera 

31 | 28 29 24 21 22 22 19 20 ; 

7 JTeren cu ape 18 ' 15 16 16 13 14 8 8 9 

8 Drumuri si cai ferate 0 
, 

0 0 0 0 0 0 0 

9 Teren neproductiv 0 0 0 0 0 o 0 
j 

0 i 
0 

| 
Suma stabilita conform art.465 alin. (4) se inmulteste cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut In 
menţiunea de mai jos . 



Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 

IV 1,10 

V 1,00 

Excepţia, conform art.465 alin.(6)-Cod fiscal, de la regula de mai sus o constituie persoanele juridice care 
pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de 
terenuri cu construcţii, Impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă 
îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 

a) au prevăzut in statut, ca obiect de activitate, agricultura; 
b) au inregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din desfăşurarea 

obiectului de activitate prevăzut la Ut. a). 

2.3. IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE ÎN EXTRAVILAN-art.465 alin.7 

Nr. 
crt. Categoria de folosinţa 

Nivei 
2021 

Impozit(lei) ! Nivel 2022 
NIVEL LEGE 

1 Teren cu construcţii 36 22-31 32 

2 

i 

Teren arabil 58 42-50 52 
i 

i 
1 3 
1 

Pasune 31 20-28 29 

4 f 

Faneata i 31 
20-28 29 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzuta la j 64 
nr. crt. 5.1 

i 

48-55 57 

f — — — — — — 

Vie pana la intrarea pe rod j 0 0 0 
co Livada pe rod, alta decât cea prevăzuta 

la nr. crt. 6.1 
65 48-56 i 

58 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 0 0 
i 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestiera, cu excepţia celui prevăzut la 
nr. crt. 7.1 

19 8-16 
1 7 j 

7.1 Pădure in vârsta de pana la 20 de ani si 
pădure cu rol de protecţie 

0 0 I 
0 

8 Teren cu apa, altul decât cel cu 
amenajări piscicole 

0 1-6 
i 
| 

7 

00 Teren cu amenajări piscicole 0 26-34 35 

9 Drumuri si cai ferate 0 0 
! j 

0 
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10 JTeren neproductiv 

Nota: Sumele mai sus se înmulţesc cu suprafaţa terenului exprimată în ha şi cu coeficientul corespunzător 
aferent zonei si rangul localităţii si anume: 
Satul Ladesti -zona A, Rangul IV - coeficient de corecţie 1,10 

Satul Popeşti,Maldaresti,Ciumagi,Pasculesti,Chlricesti- zona A.Rangul V-coeficient de corecţie 1.05. 
Satul Dealu Corni,Gageni, Cermegesti -zona B.Rang V- coeficient de corecţie 1 
Satul Olteanca -zona C.Rang V - coeficient de corecţie 0,95. 

3.IMPOZ1T/ TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

3.1 Mijloace de transport cu tracţiune mecanică(art.470) 

Nr.crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică Lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate( Lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta) 
Nivel Nivel Ni vei 

Lege 2021 2022 

I Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu 
capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm 3, inclusiv 

8 8 8 

Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu 
capacitateacilindrică de peste 1.600 cm 3 

8 9 9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi 
2.000 cm 3 inclusiv 

18 21 20 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi 
2.600 cm3 inclusiv 

72 83 77 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc si 
3000 cm3 inclusiv 

144 166 154 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm J 290 334 309 

7 Autobuze, autocare, microbuze 24 27 25 

8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală 
maximăautorizată de până la 12 tone, inclusiv 

30 34 32 

9 Tractoare înmatriculate 

II. Vehicule înregistrate 

18 21 20 

i Vehicule cu capacitate cilindrică Lei/200 cnf 

.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică< 4.800 cmc 4 4 A 

.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică> 4.800 cmc 6 6 6 
2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 150 158 146 lei/ 

în cazul mijloacelor de transport hibride impozitul se reduce cu 50%. în căzu! unui ataş, impozitul pe mijlocul de 
transport respectiv este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 
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3.2 Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare de 12 tone 

Nr.axe şi masa totală autorizată 
Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatica sau echivalente 
recunoscute 

Impozitul ,în lei /an 
Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoare 

I.-Vehicule cu 2 axe 
LMasa de cel puţin 12 to, dar mai mică de 13 to 
2.Masa de cel puţin 13 to, dar mai mică de 14 to 
3.Masa de cel puţin 14 to, dar mai mică de15 to 
4.Masa de cel puţin 15 to, dar mai mică de 18 to 
5.Masa de cel puţin 18 tone 

0 
137 
383 
538 
538 

137 
383 
538 
1.220 
1.220 

il.-Vehicuie cu 3 axe 
LMasa de cel puţin 15 to, dar mai mică de 17 to 
2.Masa de cel puţin 17 to, dar mai mică de 19 to 
3.Masa de cel puţin 19 to, dar mai mică de 21 to 
4.Masa de cel puţin 21 to, dar mai mică de 23 to 
5.Masa de cel puţin 23 to, dar mai mica de 25 to 
6.Masa de cel puţin 25 to.dar mai mica de 26 to 
7.Masa de cel puţin 26 tone 

261 
535 
695 
1.071 

1.664 
1.665 
1.665 

III.-Vehicule cu 4 axe 
1 .Masa de cel puţin 23 to, dar mai mică de 25 to 695 
2.Masa de cel puţin 25 to, dar mai mică de 27 to 705 
3.Masa de cel puţin 27 to, dar mai mică de 29 to 1.100 
4.Masa de cel puţin 29 to, dar mai mică de 31 to 1.746 
5.Masa de cel puţin 31 to, dar mai mică de 32 to 1.747 
6.Masa de cel puţin 32 to 1.683 

705 
1.100 
1.746 
2.591 
2.591 
2.591 

3.3 Combinaţii de autovehicule, autovehicule articulate sau tren rutier de transport marfă cu masa 
totală maximă autorizată egală sau mai mare cu 12 tone 
I. Vehicule cu 2+1 axe 
1 .Masa de cel puţin 12 to, dar mai mică de 14 to o 0 
2.Masa de cel puţin 14 to, dar mai mică de 16 to 0 0 
3.Masa de cel puţin 16 to, dar mai mică de 18 to 0 67 
4. Masa de cel puţin 18 to, dar mai mică de 20 to 67 155 
5.Masa de cel puţin 20 to, dar mai mică de 22 to 155 362 
6.Masa de cel puţin 22 to, dar mai mică de 23 to 362 468 
7.Masa de ce! puţin 23 to, dar mai mică de 25 to 468 844 
8. Masa de cel puţin 25 to, dar mai mică de 28 to 844 1.480 
9.Masa de cel puţin 28 to 844 1.480 
ll.Vehicule cu 2+2 axe 
LMasa de cel puţin 23 to, dar mai mică de 25 to 140 337 
2.Masa de cel puţin 25 to, dar mai mică de 26 to 337 555 
3. Masa de cei puţin 26 to, dar mal mică de 28 to 555 815 
4. Masa de cel puţin 28 to, dar mai mică de 29 to 815 984 
5. Masa de ce! puţin 29 to, dar mai mică de 31 to 934 1.616 
6.Masa de cel puţin 31 to, dar mai mică de 33 to 1.616 2.243 
7. Masa de cel puţin 33 to, dar mai mică de 36 to 2.243 3.405 
8.Masa de cel puţin 36 to, dar mai mică de 38 to 2.243 3.405 
9.Masa de cel puţin 38 to. 2.243 3.405 
Ifl.Vehicule cu 2+3 axe 
LMasa de ce! puţin 36 to, dar mai mică de 38 to 1.785 2.485 
2.Masa nu mai puţin de 38 to, dar mai mică de 40 to 2.485 3.377 
3.Masa de cel puţin 40 to 2.485 3.377 
IV Vehicule 3+2 axe 
1 .Masa de cel puţin 36 to, dar mai mică de 38 to 1.578 2.190 
2.Masa de cel puţin 38 to, dar mai mică de 40 to 2 190 3.029 
3.Masa de cel puţin 40 to, dar mai mică de 44 to 3.029 4.481 



4.Masa de cel puţin 44 to 3.029 4.481 
V.Vehicule cu 3+3 axe 
1 .Masa de cel puţin 36 to, dar mai mică de 38 to 897 1.085 
2.Masa de cel puţin 38 to, dar mai mică de 40 to 1.085 1.621 
3.Masa de cel puţin 40 to, dar mai mică de 44 to 1.621 2.580 
4.Masa de cel puţin 44 to 1.621 2.580 

3.3 REMORCI.SEMIREMORCI SAU RULOTE CARE NU FACE PARTE DINTR-0 COMBINAŢIE DE 
AUTOVEHICULE PREVĂZUTĂ DE ART. 470 AL!N.(6) 

Masa totală maximă autorizată 

a. Până la 1 tonă inclusiv 

b. Peste 1 tonă,dar nu mai mult de 3 tone 

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

d.Peste 5 tone 

Nivelurile stabilite - lei 
Nivel lege Nivel 2021 Nivel 2022 

9 9 10 

36 40 37 

55 61 57 

67 74 69 

4. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR Şl AUTORIZAŢIILOR 
4.1.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, prin reducerea directă cu 50% pentru mediu! 

rural, în funcţie de suprafaţa folosită: 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de -lei-
urbanism 

a. până la 150 m2, inclusiv 3,2 

b. între 151 şi 250 m2, inclusiv 3,7 

c. între 251 m2 şi 500 m2, inclusiv 4,8 

d. între 501 m2 şi 750 m2, inclusiv 6,3 

între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 7,3 

Peste 1.000 m2 7,3 + 0,01 Iei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 
1.000 m2 

4.2. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei 
pentru eliberarea certificatului sau autorizaţiei iniţiale. 

4.3. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism şi amenajarea teritoriului se stabileşte în sumă 
de 17 lei. 

4.4. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-
anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 

4.5. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru alte construcţii decât cele 
menţionate la pct.4 este egală cu 1%din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii, inclusiv valoarea 
instalaţiilor aferente. 

4.6. Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

4.7.Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală 
cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 

4.8. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi 
prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, 
sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare 
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şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului 
de foraje şi excavări este de 1 leu/mp. în termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi 
prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în 
cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterioro autorizaţie, taxa aferentă se 
regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată. 

4.9. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea 
realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 

4.10. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori 
campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. 

4.11.Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, 
corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este 9 lei pentru fiecare 
metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 

4.12. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele 
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de 14lei 
pentru fiecare racord. 

4.13. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 10 lei. 

4.14. Taxa pentru eliberarea/modificarea/vizarea acordului de funcţionare pentru agenţii 
economici care desfăşoară activităţi de comerţ si servicii de piaţa, inclusiv cele de alimentaţie publica 
pe raza comunei Ladesti este de100lei/an conform HCL nr. 19/30.03.2018 

4.2. Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi. 

4.2.1 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare- 22 lei 

4 2.2 Taxă pentru eliberarea atestatului de producător este de 86 lei. 

4.2.3. Taxa pentru eliberarea si vizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol este de 
86 iei 

4.2.4. Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi 
de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din 
economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţionai de Statistică nr. 
337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului 
local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară 
activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 
publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de: 

a) 217 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m 2 , inclusiv; 

b) 4.315 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m 2. 

5.TAXĂ PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ Şl PUBLICITATE -art.478 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 

a.) -în cazul unui afişaj situat în locul în care o persoană derulează o activitate economica taxa este de 34 
iei 

b.) -în cazul oricărui panou, afişaj sau oricărei alte structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate 
taxa este de 26 lei. 
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6. IMPOZITUL PE SPECTACOL Hî 4 8 0 
Cota de impozit pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din 
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor astfel: 

- 1 %în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert 
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau 
orice competiţie sportivă internă sau internaţională 

- 5 % în cazul oricărei altei manifestări artistice altele decât cele enumerate mai sus. 

7.TAXELE SPECIALE 

Art.484.CF - Taxe speciale. 

Conform HCL nr. 2/29.01.2021 sa aprobat taxa specială de salubrizare aplicată în cazul prestaţiilor de 
care beneficiază producătorii individuali de deşeuri, fără contract de prestări servicii publice, după cum 
urmează: 
• persoane fizice: = 5 lei/persoană/lună inclusiv TVA 
• societăţi comerciale .instituţii = 50 lei/sediu/punct de lucru/activitate autorizată/ lună, inclusiv TVA. 
• întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate = 30 lei sediu/punct de lucru / lună, inclusiv TVA. 

Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create in interesul persoanelor fizice si juridice sa 
adoptat următoarea taxa speciala conform HCL 16/2018/30.03.2018 : 

- taxa de macinis la moara comunala= 0,20 lei/kg cereale măcinate. 
Pentru funcţionarea pieţei mixte si a târgului comunal Ladestisa adoptat următoarele taxe conform HCL 
45/2017/31.10.2017: 

a) TAXA PENTRU OCUPAREA MESELOR DIN INCINTA PIEŢEI MIXTE = 10LE!/masa/zi. 
b) TAXA pentru ocuparea de teren liber din incinta pieţei si târgului in 

scopul desfăşurării de activităţi comerciale : =2 lei/m.p./zi. 
c).Taxa pentru vânzare de animale si pasări 

- Bovine, bubaline, cabaline, porci peste 100 kg: = 3lei/cap. 
- Ovine, caprine, purcei: = 2 lei/cap. 
- animale mici si pasări: = 0,5 lei/cap. 
- pui de o zi: = 0 , 5 lei/cap. 

d). Pentru accesul in incinta târgului a mijloacelor de transport si comercializarea de produse din 
acestea: 

- autocamioane fara remorca:= 45 lei/zi. 
- autocamioane cu remorca: = 50 lei/zi. 
- tractoare cu remorca:= 30 lei/zi. 
- tractoare fara remorca:= 20 lei/zi. 
- autoutilitare 

Fara remorca := 20 lei/zi. 
Cu remorca : = 25 iei/zi. 

Autoturisme 
Fara remorca : = 15 lei/zi. 
Cu remorca := 20 lei/zi. 

e). Pentru accesul mijloacelor de transport in incinta târgului in 
vederea cumpărării de produse : = 2lei/autovehicul. 

f). Pentru grătare mititei conform HCL 17/2018/30.03.2018: 
-in lunile decembrie si ianuarie : = 80lei/gratar/zi- cu utilităţi, inclusiv energie electrica; 

= 60lei/zi/gratar/zi-cu utilităţi, exclusiv energie electric 
- in lunile februarie-noiembrie: = 100!ei/gratar/zi- cu utilităţi,inclusiv energie electrica; 

= 80 lei/zi/gratar-cu utilităţi, exclusiv energie electrica; 
g). Tonete patiserie/ gogoserie conform HCL 17/2018/30.03.2018:= 50/ lei/toneta/zi. 

h). Taxa utilizare WC public: = 1 leu/pers. 
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8. Alte taxe locale 

Art.486 CF. 

Nivel 
1 Taxa pt utilizare temporara a locurilor publice lei/zi 
2.Taxa pt deţinerea in proprietate sau folosinţa a dif.utilaje destinate 

2021 
17 

Nivei 2022 
18 lei 

funcţionarii in scopul obt de venituri 17 18 
3 Taxa vehicule lente lei/an p.fizice 45 46 

p juridice 55 56 
4.Taxa de eliberarea a cert de inregistrarea vehiculelor pt care nu exista 
obligaţia inmatricularii(motoscutere,vehicule cu tracţiune animala, 
utilaje agricole) 32 33 
5 Taxa soluţionare litigii fond funciar 55 56 
6.Taxa elib Anexa succes. 10 10 
7 Taxa eliberare copii de pe documentele din arhiva oo

 

8 
8 Taxa eliberarea adeverinţa vechime C.A.P.,primăria, scoală 17 18 
9.Taxa efectuare fotocopii A4 -0 ,5 A. 4-0,5 9.Taxa efectuare fotocopii 

A 3 - 1,0 A.3 -1,0 
10.Taxe eliberarea extrase documente de urbanism pe suport topo A. 4-22 A.4 -22 

A. 3-32 A. 3-33 
11 .Taxa emitere certificate de atestare a edificării constr.pt O.C.P.I. 27 28 
12.Taxa eliberare adeverinţa rol,componenta familiale,registru agricol 5 5 
13.Taxa eliberarea certificate fiscale 

- p.fizice 

oo 9 
- p.juridice 10 11 

14. Taxa despăgubiri,distrugeri si degradări bunuri din domeniul public si privat al comunei 
- distrugere a 1 m.p. drum asfalt 220 227 
- distrugerea a 1 m.p. drum pietruit 110 113 

- distrugerea a unui cos de gunoi 110 113 
- distrugere banca staţie auto 110 113 

- distrugere invelitoare staţii auto 550 564 
- distrugere capac cămin vizitare 330 339 

15. Taxe de aprobare cerere si avizare fise privind inmatricularea/radierea 
mijloacelor de transport: 

- inregistrare -p.fizice 5 5 
-p juridice 10 11 

- radiere - p fizice 3 4 
- p juridice 6 

16.Taxa inregistrare oferte vinzare teren extrav.(L.17/2014)lei/parceia 52 53 
17.Taxa pt indeplinire procedura de divorţ 653 670 
18.Taxa legalizare semnaturilor de pe inscrisurile prezentate de parti, 

in vederea acordării de către UAT-url a beneficiilor de asistenta 
sociala si /sau serviciilor sociale; 5 10 

19. Taxa legalizare a copiilor de pe inscrisurile prezentate de parti, 
cu excepţia inscrisurilor sub semnătura privata 

co 10 

Taxe funcţionare Serviciu Public Comunitar Local pentru Evidenta Persoanelor 

1. Taxa eliberare carte de Identitate 7 7 
2 Taxa eliberare carte de identitate provizorie 1 1 
3. Taxa furnizare date cu caracter personal 1 1 
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Sancţiuni 

Art.12 (art.493.CF - Sancţiuni 
(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinara, contravenţionala sau 

penala, potrivit dispoziţiilor legale in vigoare. 
(2) Constituie contravenţii următoarele fapte, daca nu au fost săvârşite in astfel de condiţii incat sa fie 

considerate, potrivit legii, infracţiuni: 
a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute ia art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. 

c), alin. (12) si (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) si (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) si alin. (6) lit. 
b) si c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) si art. 483 alin. (2); 

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

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

(4) încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, 
a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie si se sancţionează cu amenda 
de la 325 lei la 1.578 lei. 

(41) Necomunicarea informaţiilor si a documentelor de natura celor prevăzute la art.494 alin. (12) in termen 
de cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii solicitării constitue contravenţie si se sancţionează cu 
amenda de la 500 la 2500 iei. 

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

(6) Constatarea contravenţiilor si aplicarea sancţiunilor se fac de către primarul comunei prin persoane 
imputernicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale. 

(7)Limitele amenzilor prevăzute ia alin.(3) si (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor locale 
conform procedurii stabilite la art.491. 
(8) Contravenţiilor prevăzute in prezentul capitol li se apiica dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 

nr 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările si complectarile ulterioare. 

Lădeşti, 27 decembrie 2021 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Cons. Mie ANDRONACHE 

R/D/E.I./4 EX 
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