
ROMANIA 
JUDETUL GORJ 
COMUNA LICURICI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA NR. 56 
privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020 

Consiliul local al comunei Licurici, Intrunit In şedinta ordinară  din data de 
29/ 11/2019;. 

Având in vedere: 
- proiectul de hotarare privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

fiscal 2020, initiat de primar Dragulescu Liviu — Doru; 
- referatul la proiectul de hotarare inregistrat sub 6371 / 28.10.2019; 
- raportul de specialitate, inregistrat sub nr. 6369 / 28.10.2019, privind 

stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020, intocmit de 
Biroul financiar-contabil, impozite si taxe locale,achizitii publice 
administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Licurici; 

- prevederie Legii 273/2006,privind Finantele Publice ; 
- prevederile Legii 227/2015, privind Codul Fiscal; 
- prevederile Legii 207/2015, privind Codul de Procedura Fiscala, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile OG nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
-prevederile Legii 196/2017, pentru modificarea art. 465 din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal ( intravilanul); 
-prevederile Legii 209/2017, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal (scutiri) 
-prevederile O.U.G. nr. 79/2017, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal (auto >12T); 
-prevederile Legii 127/2013,privind aprobarea Ordonantei de urgentă  a 

Guvernului nr. 121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 
conform art.1, alin. (31), (Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe 
cale administrativa ); 

In temeiul prevederilor art.129, alin 1, alin 2 lit.b, alin 3 lit. c, art. 139, alin.1 
Si alin.3 lit. c si art. 196, alin.1 lit, a, din Ordonanta de Guvern nr. 57 / 2019, 
privind Codul Administrativ. 

HOTĂRĂŞTE: 

ART.1. Se aproba impozitul pe clădirile rezidentiale, nerezidentiale ,clădirile-
anexă , aflate In proprietatea persoanelor fizice prin aplicarea cotelor stabilite de 
consiliul local asupra valorii impozabile a clădirii, determinată  potrivit criteriilor şi 
normelor de evaluare prevăzute In anexa nr. 1 care face parte integrantă  din prezenta 
hotărăre. 



ART.2. Impozitul pe clădirile aflate in proprietatea persoanelor juridice pentru 
anul 2019 se aproba conform anexei nr.1a, care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 

ART.3. - Se aproba impozitul pe teren in sumă  fixă  anuală  pe hectar de teren, 
pe ranguri de localităti, categorii de folosintă  şi pe zone, pentru persoanele fizice si 
juridice care detin in proprietate teren In intravilanul localitătii, conform 
anexei nr. 2, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

ART.4. - Se aproba impozitul pe teren In sumă  fixă  pe hectar de teren, pe 
ranguri de localităti, categorii de folosintă  şi pe zone pentru persoanele fizice şi 
juridice care detin in proprietate teren in extravilanul localitătii, conform anexei nr. 3, 
care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

ART.5. (1) Pentru terenurile proprietate publică  sau privată  a statului on a 
unitătilor administrativ-teritoriale, concesionate, inchiriate, date In administrare on in 
folosintă, se aproba taxa pe teren, care reprezintă  sarcina fiscală  a concesionarilor, 
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosintă, după  caz, in conditii 
similare impozitului pe teren, conform art. 3-4. 

(2) Se acordă  scutirea impozitului/taxei pe teren pentru terenurile aferente 
clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate in proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, 
cu mod ificările şi completările ulterioare; 

(3) Scutirile de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilite conform alin. (2), se 
aplică  incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care persoana depune 
documentele justificative. 

ART.6. — Se aproba impozitul pe mijloacele de transport care apartin 
contribuabililor persoane fizice şi juridice, conform anexei nr. 4, care face parte 
integrantă  din prezenta hotărâre. 

ART.7. — Se aproba taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a 
autorizatilor de construire si a altor avize şi autorizatii, conform anexei nr. 5, care face 
parte integrantă  din prezenta hotărâre 

ART.8. — Se aproba taxa pentru eliberarea autorizatilor pentru desfasurarea 
unor activitati conform anexei nr. 6, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

ART.9. — Se aproba taxa pentru folosirea mijloacelor de reclarnă  şi publicitate 
si impozitul pe spectacole, conform anexei nr. 7, care face parte integrantă  din 
prezenta hotărâre. 

ART.10. — Se aproba taxe locale si alte dispozitii comune, conform anexeinr.8 
care face parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

ART.11. — Se aproba alte taxe locale, conform anexei nr.9, care face parte 
integrantă  din prezenta hotărâre. 



ART.12. — Se aproba contraventiile la regimul taxelor şi impozitelor 
locale,conform anexei nr. 10, cele stabilite şi sanctionate prin Legea nr. 227/2015 
privind Codul Fiscal. 

ART.13. — (1) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clădiri, impozitului pe 
teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru Intregul an de către 
contribuabili, persoane fizice sau juridice, pănă  la data de 31 martie a anului fiscal, 
consiliul local acordă  o bonificatie de /0% 

(2) Prin exceptie de la prevederile alin (1), bonificatia nu se acordă  dacă  fiecare 
din aceste categorii de impozite este de pănă  la 50 lei inclusiv, situatie In care legea 
prevede obligativitatea achitării integrale a acestora pănă  la data de 31 martie a anului 
fiscal. 

ART. 14. Nu se aproba majorarea impozitelo; si taxelor locale prin aplicarea 
cotei aditionale de 10%, la valorile impozabile , conform art. 489 alin.(1) si (2) din 
Codul Fiscal. 

ART.15.—Anexele nr. 1 —10 fac parte integranta din prexenta hotarare. 

ART.16. — Prezenta Hotărăre intră  Tn vigoare incepănd cu data de 01 ianuarie 
2020, data la care HCL nr. 39 / 29.11.2018, isi inceteaza aplicabilitatea. 

ART.17. — Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se va ocupa 
Compartimentul Financiar — Contabil , impozite si taxe locale, achizitii publice din cad rul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Licurici. 

ART. 18. — Prezenta hotarare va fi afisata si publicata pentru aducerea ei la 
cunostinta publica si se va comunica la : 

Institutia Prefectului - Judetului Gorj; 
Primarului Comunei Licurici 
Compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Licurici. 

Contrasemneaza, 
Secretar General, 
Stroe Ion Marius 

Adop 1.2019, in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei 
Licurici, cu un ar de 10 voturi pentru, _O abtinere si 0 voturi impotriva 
din totalul de 10 consilieri prezenti , din 11 consilieri in functie . 
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ANEXA NR. 1 
la Hotărărea nr. 56 / 29.11.2019 

a Consiliului local al comunei Licurici 

VALORILE IMPOZABILE 
Valoarea impozabilă  a clădirii, exprimată  in lei, se determină  prin inmultirea suprafetei construite desfăşurate a acesteia, exprimată  in metri pătrati Cu 

valoarea impozabilă  corespunzătoare, exprimată  in lei/m2, din tabelul următor (art. 457,alin.2) : 

Tipul clădirii*** 

_ 

Valoarea impozabilă  
- lei/mp/an - 

Valoarea impozabila stabilita 
pentru anul 2019 indexata cu 

rata inflatiei 1,34% - lei/ m2 

Valoarea impozabila 
stabilita pentru anul 2020 
indexata cu rata inflatiei 

4.6% - lei/ m2  

Cu instalatii de 
apă, canalizare, 
electrice şi 
incălzire 
(conditii 
cumulative)** 

Fără  instalatii 
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 
incălzire 

Cu instalati 
de apă, 
canalizare, 
electrice şi 
incălzire 
(conditii 
cumulative)** 

Fără  instalatii 
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 
incălzire 

0 1 2 3 4 
A. Clădire cu cadre din beton armat sau Cu pereti exteriori din cărămidă  arsă  sau din 
once alte materiale rezultate in urma unui tratament termic şi/sau chimic 1013,40 608,04 1046 628 

B. Clădire Cu peretii exteriori din lemn, din piatră  naturală, din cărămidă  nearsă, din 
vălătuci sau din once alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 304,02 

202,68 

202,68 

177,35 

313 209 

183 
C. Clădire-anexă  cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din cărămidă  arsă  
sau din once alte materiale rezultate in urma unui tratament termic şi/sau chimic 209 

D. Clădire-anexă  cu peretii exteriori din lemn, din piatră  naturală, din cărămidă  nearsă, 
din vălătuci sau din once alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 126,68 

75% din suma care 
clădirii 

76,01 

s-ar aplica 

206 78 

E. in cazul contribuabilului care detine la aceeaşi adresă  incăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuintă, in oricare dintre tipurile de 
clădiri prevăzute la lit. A - D 

75% din suma care s-ar 
aplica clădirii 

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeaşi adresă  incăperi amplasate la subsol, 
la demisol şi/sau la mansardă, utilizate in alte scopuri decât cel de locuintă, in oricare 
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii aplica clădirii  

50% din suma care s-ar 

* in cazurile in care nu sunt intrunite cumulativ aceste conditii se vor utiliza valorile impozabile, in lei/mp. inscrise in coloanele 2, respectiv 4. 
— in cazul unei clădiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică  in tabelul de mai sus valoarea 
impozabilă  cea mai mare corespunzătoare rr -  riaIului cu ponderea cea mai mare.(alin.3) 



"""Suprafata construită  desfăşurată  a unei clădiri se determină  prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, 
logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafetele podurilor neutilizate ca locuintă, ale scărilor şi teraselor neacoperite , (alin.4). 

Pentru determinarea suprafetei construite desfăşurate, in cazul clădirilor care nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, asupra suprafetei utile se 
aplică  coeficientul de transformare de 1,4, (alin.5) 

Descriere cota de impozitare Cote stabilite prin 
Codul Fiscal 

Cota stabilita de consiliul 
local pentru anul 2019 

Cota stabilita de consiliul 
local pentru anul 2020 

1 Cota care se aplică  asupra valorii impozabile a clădirii pentru calcularea 
impozitului pe clădiri in cazul clădirilor rezidentiale şi clădirilor-anexă, 
conform art. 457 alin.(1) din Codul fiscal 

0,08% - 0,2% 0.1 % 0.1 % 

2. Cota care se aplică  asupra valorii impozabile a clădirii pentru calcularea 
impozitului pe clădiri in cazul clădirilor nerezidentiale, 
conform art. 458 alin. (1) din Codul fiscal 

0,2% - 1,3% 0 . 2 % 0.2 % 

3. Cota care se aplică  asupra valorii impozabile a clădirii pentru calcularea 
impozitului pe clădiri in cazul clădirilor nerezidentiale, utilizate pentru 
activităti din domeniul agricol, 
conform art. 458 alin. (3) din Codul fiscal 

0,4% 0.4 % 0.4 % 

4. Cota care se aplică  asupra valorii impozabile a clădirii calculate conform art. 
457 din Codul fiscal, in cazul clădirilor nerezidentiale pentru care valoarea 
clădirii nu poate fi calculată  
conform prevederilor art. 458 alin. (1) din Codul fiscal 

2% 2 % 2 % 

Calculul impozitului pe clădirile cu destinatie mixtă  aflate in proprietatea 
persoanelor fizice 

In cazul clădirilor cu destinatie mixtă  aflate in proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul se calculează  prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata 
folosită  in scop rezidential conform art. 457 cu impozitul determinat pentru 
suprafata folosită  in scop nerezidential, conform art. 458. 

În cazul in care la adresa clădirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu 
se desfăşoară  nicio activitate economică, impozitul se calculează  conform art. 457. 

Dacă  suprafetele folosite in scop rezidential şi cele folosite in scop 
nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se aplică  următoarele reguli: 

a) in cazul n care la adresa clădirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu 
se desfăşoară  nicio activitate economică, impozitul se calculează  conform art. 457; 

b) in cazul in care la adresa clădirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se 
desfăşoară  activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitătile sunt inregistrate in 
sarcina persoanei care desfăşoară  activitatea economică, impozitul pe clădiri se 
calculează  conform prevederilor art. 458. 



SEDINTA, 
CAL 

GOS 

* valoarea rezultată  dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referintă, depus la organul fiscal local până  la 
primul termen de plată  din anul de referintă; 
** valoarea finală  a lucrărilor de constructii, in cazul clădirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referintă; 
*** valoarea clădirilor care rezultă  din actul prin care se transferă  dreptul de proprietate, in cazul clădirilor dobândite in ultimii 5 ani anteriori anului de referintă. 

NOTĂ: 
1. Pentru determinarea valorii impozabile a clădirii pe ranguri de localităti şi zone in care este amplasată  clădirea, la nivelurile mentionate in prezenta 
anexă  se va aplica coeficientul de corectie corespunzător, prevăzut in tabelul următor , (alin.6) : 

COMUNA LICURICI Zona in cadrul localitatii 

RANGUL LOCALITATII A B C 

IV 1,10 1.05 1.00 0,95 

V 1.05 1,00 0.95 0.90 

Comuna 1 icurici este impartita in doua zone, respectiv A si B. 

2. in cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corectie mentionat la pct. 1 se reduce cu 0,10. 
(alin.7). 
3. Valoarea impozabilă  a clădirii se reduce in functie de anul terminării acesteia, după  cum urmează  , (alin.8) : 

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referintă; 
b) Cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă  intre 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referintă. 
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă  intre 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referintă  

4. in cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că  acesta se 
consideră  ca fiind cel in care a fost efectuată  receptia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră  reprezintă  actiunea complexă  care cuprinde obligatoriu 
lucrări de interventie la structura de rezistentă  a clădirii, pentru asigurarea cerintei fundamentale de rezistentă  mecanică  şi stabilitate, prin actiuni de 
reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după  caz, alte lucrări de interventie pentru mentinerea, pe intreaga durată  de 
exploatare a clădirii, a celorlalte cerinte fundamentale aplicabile constructiilor, conform legii, vizând, in principal, creşterea performantei energetice şi a 
calitătii arhitectural-ambientale şi functionale a clădirii. Anul terminării se actualizează  in conditiile in care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, 
valoarea clădirii creşte cu cel putin 50% fată  de valoarea acesteia la data inceperii executării lucrărilor, (alin.9) . 

CONTRASEMNEAZA, 
SEC RETA R GENERAL 

STROE ION MARIUS 



ANEXA NR. la 
la Hotărărea nr. 56 / 29.11.2019 

a Consiliului local al comunei Licurici 

Impozitul/taxa pe clădiri in cazul persoanelor juridice 

Descriere cota de impozitare Cote stabilite prin 
Codul Fiscal 

Cota stabilita de 
consiliul local 

pentru anul 2019 

Cota stabilita de 
consiliul local 

pentru anul 2020 
1. Cota care se aplică  asupra valorii impozabile a clădirii pentru calcularea impozitului pe clădiri 
in cazul clădirilor rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, 
conform art. 460 alin.(1) din Codul fiscal 

0,08% - 0,2% 0.2 % 0.2 % 

2. Cota care se aplică  asupra valorii impozabile a clădirii pentru calcularea impozitului pe clădiri 
in cazul clădirilor nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice, 
conform art. 460 alin.(2) din Codul fiscal 

0,2% - 1,3% 1.3 '3/0 1.3 (:)/0 

3. Cota care se aplică  asupra valorii impozabile a clădirii pentru calcularea impozitului pe clădiri 
in cazul in care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă  a clădirii in ultimii 3 
ani anteriori anului de referintă  

5  % 5 % 5  % 

4. Cota care se aplică  asupra valorii impozabile a clădirii pentru calcularea impozitului pe clădiri 
in cazul in cazul clădirilor nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele 
juridice, utilizate_pentru activităti din domeniul agricol 

0,4% 0.4 % 0.4 13/0 

NOTĂ: 
Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă  a clădirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a 

anului anterior celui pentru care se datorează  impozitul/taxa şi poate fi: 
a) ultima valoare impozabilă  inregistrată  in evidentele organului fiscal; 
b) valoarea rezultată  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 finală  a lucrărilor de constructii, in cazul clădirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior; 
d) valoarea clădirilor care rezultă  din actul prin care se transferă  dreptul de proprietate, in cazul clădirilor dobăndite in cursul anului fiscal 
anterior; 
e) in cazul clădirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată  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 inscrisă  in contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată  

concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosintă, după  caz. 
Valoarea impozabilă  a clădirii se actualizează  o data la 3 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 'Dana' la primul termen de plată  din anul de referintă. 
Prevederile alin. (2) nu se aplică  in caz. r care apartin persoanelor fală  de care a fost pronuntată  o hotărăre definitivă  de declanşare a procedurii 

7..tb falimentului. 

PR ED CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR GENERAL 

STROE ION MARIUS 



ANEXA NR. 2 
la HotărSrea nr. _56 / 29.11.2019 

a Consiliului local al comunei Licurici 

IMPOZITUL/TAXA 
pe terenurile situate Tri intravilan, proprietatea persoanelor fizice / juridice 

În cazul unui teren amplasat în intravilan, inregistrat în registrul agricol la categoria de folosintă  terenuri Cu constructii, 
impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin Tnmultirea suprafelei terenului, exprimată  in hectare, Cu suma corespunzătoare 
prevăzută  in următorul tabel , conform art.465 alin.(2) din Codul fiscal, modificat prin Legea nr. 196/2017: lei/ha/an 

Zona in 
cadrul 

localităiii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităii stabilite prin codul Fiscal 

Valoarea impozabila pentru 
anul 2019 indexata Cu rata 

inflatiei 1.34% 
- lei/ ha/ an 

Valoarea impozabila pentru anul 
2020 indexata cu rata inflatiei 4.6% 

- lei/ ha/ an 

0 I II III IV V IV V IV V 

A 8282-20706 6878-17194 6042-15106 5236-13090 711-1788 569-1422 900,91 - 930 - 

B 6878-17194 5199-12998 4215-10538 3558-8894 569-1422 427-1068 - 541,16 - 559 

C 5199-12998 3558-8894 2668-6670 1690-4226 427-1068 284-710 - - - - 

D 3558-8894 1690-4226 1410-3526 984-2439 278-696 142-356 - - 
I 

- - 

În cazul unui teren amplasat In intravilan, Inregistrat In registrul agricol la altă  categorie de folosintă  decăt cea de terenuri cu  
constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin Inmultirea suprafetei terenului, exprimată  In hectare, cu suma corespunzătoare 
prevăzută  in tabel iar acest rezultat se Inmulteşte cu coeficientul de corectie corespunzător rangului localitatii, conform art.465 alin. (5), din 
Codul Fiscal. 

Nr. 
Crt. Categoria de folosintă  

Impozitul/taxa stabilite pentru 
anul 2019 

indexate cu rata inflatiei 1.34% 
- led ha/ an 

Impozitul / taxa stabilita 
pentru anul 2020 

indexata cu rata Inflatiei 4.6% 
- lei/ ha/ an 

Zona 
A 

Zona 
B 

Zona 
C 

Zona 
D 

Zona 
A 

Zona 
B 

Zona 
C 

Zona 
D 

1 Teren arabil 28,38 21,29 19,26 15,21 29 22 20 16 

2 Păşune 21,29 19,26 15,21 13,18 22 20 16 16 

3 Fâneată  21,29 19,26 15,21 13,18 22 20 16 16 
4 Vie 46,62 35,47 28,38 19,26 48 37 29 20 
5 Livadă  53,71 46,62 35,47 28,38 55 48 37 29 

6 Pădure sau alt teren Cu vegetatie forestieră  28,38 21,29 19,26 15,21 29 22 20 16 
7 Teren cu ape 15,21 13,18 8,11 0 16 14 8 0 
8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Nepro5J Aiv 0 0 0 0 0 0 0 



IV 1,10 

V 1,00 

COMUNA LICURICI 
RANGUL LOCALITATII 

Coeficientul de corectie 

NOTĂ: 
1. Coeficentul de corectie conform art.465 alin.(5) din Codul fiscal: 

2. in cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la altă  categorie de folosintă  
decât cea de terenuri Cu constructii, impozitul/taxa pe teren se calculează  avându-se in vedere valorile prevăzute in tabelul de la Anexa nr. 3, 
numai dacă  aceştia (persoanele juridice) indeplinesc, cumulativ, următoarele conditii: 

a) au prevăzut in statut, ca obiect de activitate, agricultură; 
b) au inregistrate in evidenta contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate 

prevăzut la lit. a). 

3. in cazul in care nu sunt Indeplinite cumulativ conditiile prevăzute la nota nr. 2, impozitul pe terenul situat in intravilanul unitătii 
administrativ-teritoriale, datorat de contribuabilii persoane juridice, se calculează  conform valorilor stabilite in tabelul de la pct. I sill 

PRESED TE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA, 
C CAL SECRETAR GENERAL 

OS STROE ION MARIUS 



COMUNA LICURICI 
RANGUL LOCALITATII 

Coeficientul de 
corectie 

IV 1,10 
V 1,00 

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA, 
CONSILIER LOCAL SECRETAR GENERAL 

' 1LDOVAN DRAGOS 'TROF, ION MAIMS 

ANEXA NR. 3 
la Hotărdrea nr. 56 /29.11.2019 

a Consiliului local al comunei Licurici 
IMPOZITUL/TAXA 

pe terenurile situat in extravilan,  pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice 
- lei/ha/an - 

Nr. 
ca. 

Categoria de folosintă  
Nivelurile 

stabilite prin 
Codul Fiscal 

Nivelurile 
stabilite pentru 

anul 2019 
indexate cu rata 
inflatiei 1.34% 

- lei/ ha/an 

Nivelurile 
stabilite pentru 

anul fiscal 2020 
hulexate cu rata inflatici 

4,6% 
- lei/ ha/an 

Teren Cu constructii 22-31 31,42 32 

2 Arabi! 42-50 50,67 52 

3 Păşune 20-28 28,38 29 

4 Fâneată  20-28 28,38 29 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută  la nr. crt.5.1 48-55 55,74 58 

5.1 Vie până  la intrarea pe rod 0 0 0 

6 Livadă  pe rod, alta decât cea prevăzută  la nr. crt.6.1 48-56 56,75 59 

6.1 Livadă  până  la intrarea pe rod 0 0 0 

7 Pădure sau alt teren Cu vegetatie forestieră, Cu exceptia celui prevăzut la nr. crt.7.1 8-16 16,22 17 

7.1 Pădure in vârstă  de până  la 20 de ani şi pădure Cu rd l de protectie 0 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1-6 6,08 6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26-34 34,46 36 

9 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 

10 Teren neproductiv 0 

NOTA: Impozitul pe terenul amplasat in extravilan se stabileşte prin inmultirea suprafetei terenului, exprimată  in ha, cu suma corespunzătoare 
prevăzută  in tabelul de mai sus, inmultită  cu coeficientul de corectie corespunzător conform art.465 alin.(5) din Codul fiscal: 



ANEXA NR. 4 
la Hotăr5rea nr. 56 /29.11.2019 

a Consiliului local al comunei Licurici 

IMPOZITUL ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 
pentru contribuabilii persoane fizice şi juridice 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanica 

Nivelurile stabilite pentru anul 
2019 indexate cu rata inflatiei 

1.34% 
_lei_ 

Nivelurile stabilite 
pentru anul fiscal 2020 

indexate cu rata 
inflatiei 4,6% 

-lei- 
lei/200 cm' sau fractiune 

din aceasta 
lei/200 cm' sau 

fracţiune din aceasta 
. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme Cu capacitatea cilindrică  de p'ănă  la 

1600 cm3, inclusiv 
8,11 8 

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică  de peste 1600 cm3, inclusiv 9,12 9 
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică  intre 1601 cm i 2000 cm3, inclusiv 18,24 19 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică  Intre 2001 cm şi 2600 cm3, inclusiv 72,96 75 
5. Autoturisme Cu capacitatea cilindrică  intre 2601 cm3  şi 3000 cm3, inclusiv 145,93 151 
6. Autoturisme Cu capacitatea cilindrică  de peste 3.001 cm3  293,89 303 
7. Autobuze, autocare, microbuze 24,32 25 
8. Alte autovehicule Cu tractiune mecanică  Cu masa totală  maximă  autorizată  de pănă  la 
12 tone, inclusiv 30,40 31 

9. Tractoare inmatriculate 18,24 19 

II.Valoarea im ozitului oe mi loace de transDort entru vehicule hire istrate 
Mijloace de transport cu tracIiune mecanica NIVELURILE 

STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

NIVELURILE STABILITE 
PENTRU ANUL 2019 

indexate Cu rata inflatiei 1.34% 

NIVELURILE 
STABILITE PENTRU 
ANUL FISCAL 2020 

indexate cu rata inflatiei 4,6% 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică: (lei/200 cm3) lei/200 cmc lei/200 cmc 
1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrică  < 4.800 cm3  2-4 3,04 3,13 
1.2. Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrică  > 4.800 cm3  4-6 5,06 5,23 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică  evidenţiată  50-150 lei/an 50,67 lei /an 52 

NOTĂ: 1. In cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul datorat pentru motocicletele respective. 
2. in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50 %. 

I. Valoarea im ozitului pe mi loace de transport pentru vehicule inmatriculate  



IILin cazul unui autovehicul de transport de marfă  cu masa totală  autorizată  egală  sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de 
transport este egal Cu suma corespunzătoare prevăzută  in tabelul următor, conform art. 470 alin. (5) din Codul fiscal , modificat prin 
OUG 79 / 2017: 

Numărul axelor şi greutatea brută  incărcată  maximă  
admisă  

Impozitul stabilit 
pentru anul 2019 

indexat cu rata inflatiei 1.34% 

-lei- 

mpozitul stabilit pentru anul fiscal 2020 
indexat cu rata inflatiei 4,6% 

-lei- 

Ax (e) motor (oare) cu . 
sistem de suspensie 
pneumatică  sau un 

echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie 

pentru axele 
motoare 

Ax (e) motor (oare) Cu 
. sistem de suspensie 
pneumatică  sau un 

echivalentele 
recunoscute 

I. A te sisteme de 
suspensie 

pentru axele 
motoare 

Vehicule cu două  axe 
0 Masa de cel pulin 12 tone, dar mai mică  de 13 tone 0 143,90 149 

2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mică  de 14 tone 143,90 400,29 149 413 
3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mică  de 15 tone 400,29 562,44 413 581 
4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mică  de 18 tone 562,44 1273,84 581 1315 
5 Masa de cel putin 18 tone 562,44 1273,84 581 1315 

II Vehicule Cu trei axe 
Masa de cel ou in 15 tone, dar mai mică  de 17 tone 143,90 251,32 149 259 

2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mică  de 19 tone 515,82 259 532 
3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai mică  de 21 tone 669,86 532 691 
4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai micăde 23 tone 1032,65 691 1066 
5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică  de 25 tone 1604,21 1066 1656 
6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică  de 26 tone 16042 21 1066 1656 
7 Masa de cel putin 26 tone • 16042 21 1066 1656 

III Vehicule cu patru axe 
Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică  de 25 tone 669,86 678,98 691 701 

2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică  de 27 tone 678,98 1060,02 701 1094 
3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai mică  de 29 tone 1060,02 1683,26 1094 1737 
4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mică  de 31 tone 1683,26 2497,02 1737 2577 
5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mică  de 32 tone 1683,26 2497,02 1737 2577 
6 Masa de cel putin 32 tone 1683,26 2497,02 1737 2577 



IV.in cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă  cu masa totală  maximă  
autorizată  egală  sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută  in tabelul 
următor, conform art. 470 alin. (6) din Codul fiscal, modificat prin OUG 79 / 2017: 

Numărul axelor şi greutatea brută  incărcată  maximă  
admisă  

Impozitul stabilit pentru 
indexat Cu rata inflatiei 

-10- 

Vehicule cu sistem de 
suspensie pneumatica 

sau un echivalent 
recunoscut 

anul 2019 
1.34% 

e_ V hicule cu alt 
sistem de 
suspensie 

Impozitul stabilit pentru 
indexat Cu rata 

-lei- 
Vehicule Cusistem de 
suspensie pneumatica 

sau un echivalent 
recunoscut 

anul 2020 
inflatiei 4,6% 

e_ V hicule cu alt 
sstem de  i 
suspensie  

I Vehicule cu 2+1 axe 
Masa de cel putin 12 tone, dar mai mică  de 14 tone 0 0 0 0 

2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mică  de 16 tone 0 0 0 0 
3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mică  de 18 tone 0 64,786 0 67 
4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mică  de 20 tone 64,86 148,97 67 154 
5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mică  de 22 tone 148,97 348,61 154 360 
6 Masa de cel pulin 22 tone, dar mai mică  de 23 tone 348,61 450,96 360 465 
7 Masa de cel pulin 23 tone, dar mai mică  de 25 tone 450,96 813,76 465 840 
8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică  de 28 tone 813,76 1426,87 840 1473 
9 Masa de cel putin 28 tone 813,76 1426,87 840 1473 

II Vehicule Cu 2+2 axe 
1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică  de 25 tone 139,85 325,30 144 336 
2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică  de 26 tone 325,30 535,08 336 552 
3 Masa de cel pulin 26 tone, dar mai mică  de 28 tone 535,08 785,39 552 811 
4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mică  de 29 tone 785,39 948,54 811 979 
5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mică  de 31 tone 948,54 1557,60 979 1608 
6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mică  de 33 tone 1557,60 2161,58 1608 2231 
7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mică  de 36 tone 2161,58 3282,40 2231 3388 
8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică  de 38 tone 2161,58 3282,40 2231 3388 
9 Masa de cel putin 38 tone 2161,58 3282,40 2231 3388 

III Vehicule Cu 2+3 axe 
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică  de 38 tone 1720,75 2394,66 1776 2472 
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică  de 40 tone 2394,66 3254,03 2472 3359 
3 Masa de cel putin 40 tone 2394,66 3254,03 2472 3359 

IV Vehicule cu 3+2 axe 
1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică  de 38 tone 1520,1 2110,91 1569 2179 
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică  de 40 tone 2110,91 2919,61 2179 3014 
3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mică  de 44 tone 2919,61 4319,11 3014 4458 



47 Masa de cel pu in 44 tone 2919,61 j 4319,11 3014 4458 
Vehicule cu 3+3 axe 

1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică  de 38 tone 864,43 1045,83 892 1079 
2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică  de 40 tone 1045,83 1562,66 1079 1613 
3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mică  de 44 tone 1562,66 2486,88 1613 2567 
4  Masa de cel putin 44 tone 1562,66  2486,88 1613  2567 

V. in cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevăzută  la punctul 5 
taxa asupra mijlocului de transport este egală  cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Masa totală  maximă  autorizată  NIVELURILE STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL 

Impozit - lei 

NIVELURILE STABILITE 
PENTRU ANUL 2019 

indexate cu rata inflatiei 1.34% 

Impozit - lei 

NIVELURILE STABILITE 
PENTRU ANUL FISCAL 

2020 
indexate cu rata inflatiei 4,6% 

-lei- 

a. P5nă  la 1 tonă, inclusiv 9 9,12 9,41 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 34,46 36 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 52,70 54 
d. Peste 5 tone 64 64,86 67 

VI in cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

P 

NIVELURILE STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL Mijlocul de transport pe apă  

NIVELURILE 
STABILITE 

PENTRU ANUL 
2019 

Indexate cu rata inflatiei 
1.34% 

-lei- 

NIVELURILE STABILITE 
PENTRU ANUL FISCAL 

2020 
indexate cu rata inflatiei 4,6% 

-lei- 

1. Luntre, bărci fără  motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 

2. Bărci fără  motor, folosite Tn alte scopuri 56 56,75 

21,28 22 

59 

3. Bărci cu motor 220 210 212,81 

intre 0 şi 1.119 

210 

1133,99 4. Nave de sport şi agrement 

5. Scutere de apă  

1170 

220 212,81 

X X X 6. Remorchere şi impingătoare: 



PRESEDINTE DE SEDINTA, 
CON LOCAL 

GOS 

a) pănă  la 500 CP, inclusiv 559 566.49 585 

b) peste 500 CP şi pănă  la 2000 CP, inclusiv 909 921,18 951 

c) peste 2000 CP şi pănă  la 4000 CP, inclusiv 1398 1416,73 1462 

d) peste 4000 CP 2237 2266,98 2340 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta 182 184,44 190 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X X 

a) cu capacitatea de Incărcare pănă  la 1500 de tone, inclusiv 182 184,44 190 

b) Cu capacitatea de incărcare de peste 1500 de tone şi pănă  la 
3000 de tone, inclusiv 

280 283,75 293 

C) Cu capacitatea de incărcare de peste 3000 de tone 490 496,57 513 

CONTRASEMNEAZA, 
SECRETAR GENERAL 

STROE ION MARIUS 



ANEXA NR. 5 
la Hotărarea nr. 56 / 29.11.2019 

a Consiliului local al comunei Licurici 
TAXA 

pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a altor avize si autorizatii 

Nivelul stabilit prin 
Codul Fiscal 

- lei - 

Valoarea impozabila 
stabilita pentru anul 

2020 indexata cu rata 
inflatiei 4,6°/0 

-lei- 
(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, In mediul urban 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism 

a) pănă  la 150 m2, inclusiv 5-6 6,27 

b) Trite 151 şi 250 m2, inclusiv 6-7 7,32 

c) ?litre 251 şi 500 m2, inclusiv 7-9 9,41 

d) intre 501 şi 750 m2, inclusiv 9-12 13 

e) Trite 751 şi 1.000 m2, inclusiv 12-14 115 

f) peste 1.000 m2  14 + 0,01 lei/m2 i , 
pentru fiecare 

m2 care dep6§eşte 
1.000m 

14,19 + 0,01 le/m2  , 
pentru fiecare 

m2 care dep6§eşte 
1.000m 

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă  rurală  este egală  cu 50% din taxa stabilită  conform alin. (1). 

(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală  cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale. 

(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului 0-15 16 

(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o clădire rezidentială  sau clădire-anexă  este egală  cu 
0,5% din valoarea autorizată  a lucrărilor de constructii 

- 

(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii decât cele mentionate la alin. (5) este egală  
cu 1% din valoarea autorizată  a lucrărilor de constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente 

_ _ 

(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egală  cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului sau a autorizatiei initiale 

- - 

(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totală  sau partială, a unei constructii este egală  cu 0,1% din 
valoarea impozabilă  stabilită  pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă  părtii desfiintate 

- - 



0-15 b 

0-8 8,36 

0-13 14 

0-9 9,41 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a 
terenurilor in etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi 
alte excavări se datorează  de către titularii drepturilor de prospectiune şi explorare şi se calculează  prin inmultirea 
numărului de metri pătrati de teren ce vor fi efectiv afectati la suprafata solului de foraje şi excavări Cu o valoare 
cuprinsă  intre 

(14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri şi panouri 
de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi In spatiile publice, pentru fiecare metru pătrat de suprafată  ocupată  de 
constructie. 

(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrările de racorduri şi branşamente la retele publice de apă, 
canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu, pentru fiecare racord 

(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură  stradală  şi adresă  

NOT 1A 
(7) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de constructie se aplică  următoarele reguli: 

a) taxa datorată  se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de constructie declarate de persoana care solicită  autorizatia şi se plăteşte inainte de 
emiterea acesteia; 

b) pentru taxa prevăzută  la alin. (5), valoarea reală  a lucrărilor de constructie nu poate fi mai mică  decăt valoarea impozabilă  a clădirii stabilită  
conform art. 457; 

c) in termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de constructie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră  autorizatia respectivă, 
persoana care a obtinut autorizatia trebuie să  depună  o declaratie privind valoarea lucrărilor de constructie la compartimentul de 
specialitate al autoritătii administratiei publice locale; 

d) pănă  in cea de-a 15-a zi. inclusiv, de la data la care se depune situatia finală  privind valoarea lucrărilor de constructii, compartimentul de 
specialitate al autoritătii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorată  pe baza valorii reale a lucrărilor de constructie; 

e) pănă  in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritătii administratiei publice locale a comunicat 
valoarea stabilită  pentru taxă, trebuie plătită  once diferentă  de taxă  datorată  de către persoana care a primit autorizatia sau once diferentă  
de taxă  care trebuie rambursată  de autoritatea administratiei publice locale. 

(11 in termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligatia să  declare suprafata efectiv afectată  de 
foraje sau excavări, iar in cazul In care aceasta diferă  de cea pentru care a fost emisă  anterior o autorizatie, taxa aferentă  se regularizează  astfel incăl 
să  reflecte suprafata efectiv afectată. 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier in vederea realizării unei constructii, care nu sunt incluse in 
altă  autorizatie de construire, este egală  cu 3% din valoarea autorizată  a lucrărilor de organizare de şantier. 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, căsute sau rulote on campinguri este egală  cu 2% din valoarea autorizată  a 
lucrărilor de constructie. 

P SEDINTA, CONTRASEMNEAZA, 

,./.-. CAL SECRETAR GENERAL 
GOS STROE ION MARIUS 
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ANEXA NR. 6 
la HotărArea nr. 56 /29.11.2019 

a Consiliului Local al comunei Licurici 
TAXA 

pentru eliberarea autorizatilor pentru desfasurarea unor activitati 

Nivelul stabilit prin 
Codul Fiscal 

- lei - 

Nivelul stabilit 

rata 
l 20

t
1
a
9 

peinndtreuxaat cu 
inflatiei 1.34% 

- lei - 

Nivelul 

stabilit 
pentru anul 

2020 
indexat cu 

rata inflatiei 
4,6% 

- lei- 

(I) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare 0-20 20,27 21 

(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol 

0-80 40 / buc. 
40 / buc 

42 / buc 
42 / buc 

(3) Persoanele a căror activitate este inregistrată  in grupele CAEN 561 Restaurante,563 Baruri şi alte 
activităti de servire a băuturilor şi 932 Alteactivităti recreative şi distractive, potrivit Clasificării activitătilor 
din economia natională  CAEN, actualizată  prin Ordinul preşedintelui lnstitutului National de Statistică  nr. 
337/2007 privind actualizarea Clasificării activitătilor din economia natională  CAEN, datorează  bugetului 
local al comunei, o taxă  pentru eliberarea/vizarea anuală  a autorizatiei privind desfăşurarea acestor 
activităti, in functie de suprafata aferentă  activitătilor respective: 

a) pentru o suprafată  de pănă  la 500 m2, inclusiv; 0-4000 55,74 58 

b) pentru o suprafată  mai mare de 500 m2. 0-8000 4053,6 4184 

(1) Autorizatia privind desfăşurarea activitătilor prevăzute la alin. (3), in cazul in care persoana indeplineşte conditiile prevăzute de lege, se 
emite de către primarul in a cărui rază  de competentă  se află  sediul sau punctul de lucru. 
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ANEXA NR. 7 
la Hotărarea nr. 56 / 29.11.2019 

a Consiliului local al cornunei Licurici 
TAXA 

pentru folosirea mijloacelor de reclamă  şi publicitate si impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE 
PRIN CODUL 

FISCAL 

Cota stabilita de 
Consiliul Local pentru 

anul 2019 
indexata cu rata inflatiei 

1.34% 
- lei- 

Cota stabilita de 
Consiliul Local 

pentru anul 2020 
indexata Cu rata 

inflatiei 4,6% 

- lei- 

3% 3% 
(1) Taxa pentru serviciile de reclamă  sl publicitate 1% - 3% din valoarea 

serviciilor de reclamă  
şi publicitate 

(2) Taxa pentru afişaj in scop de reclamă  Si publicitate 
a) in cazul unui afişaj situat In locul in care persoana deruleaza o 

activitate economică  
0-32 lei/mp 32,43 33 

b) in cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de 
afişaj pentru reclamă  şi publicitate 

0-23 lei/mp 23,31 24 

(3) Impozitul pe spectacole 
a) spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau 

altă  manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un 
spectacol de circ sau once cornpetitie sportivă  internă  sau internalion 

0-2% din suma 
incasata din 

vanzarea biletelor 

2% 

5% 

2% 

5% 0-5% b) oricărei alte manifestări artistice decăt cele enumerate la lit. a). 

NOTĂ: 
Once persoană  care utilizează  un panou, un afişaj sau o structură  de afişaj pentru reclamă  şi publicitate, cu exceptia celei care intră  sub incidenla art.  

477, datorează  plata taxei anuale prevăzute in prezentul articol către bugetul local at comunei, al oraşului sau at municipiului, după  caz, in raza căreia/căruia 
este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă. La nivelul municipiului Bucureşti, această  taxă  revine bugetului local at sectorului in raza 
căruia este amplasat panoul, afişajul sau structura de afişaj respectivă. 



(2) Valoarea taxei pentru afişaj in scop de reclamă  şi publicitate se calculează  anual prin inmultirea numărului de metri pătrati sau a fractiunii de metru 
Otrat a suprafetei afişajului pentru reclamă  sau publicitate cu suma stabilită  de consiliul local, astfel: 

a) in cazul unui afişaj situat in locul in care persoana derulează  o activitate economică, suma este de până  la 32,43 lei, inclusiv; 
b) in cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă  şi publicitate, suma este de până  la 23,31 lei, inclusiv. 

Taxa pentru afişaj in scop de reclamă  şi publicitate se recalculează  pentru a reflecta numărul de luni sau fractiunea din lună  dintr-un an calendaristic in 
care se afişează  in scop de reclamă  şi publicitate. 

Taxa pentru afişajul in scop de reclamă  şi publicitate se plăteşte anual, in două  rate egale, până  la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa 
pentru afişajul in scop de reclamă  şi publicitate, datorată  aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până  la 50 lei inclusiv, se 
plăteşte integral până  la primul termen de plată. 

Persoanele care datorează  taxa pentru afişaj in scop de reclamă  şi publicitate sunt obligate să  depună  o declaratie la compartimentul de specialitate al 
autoritătii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj. 

I mpozitul pe spectacole se plăteşte lunar până  la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei in care a avut loc spectacolul. 
Once persoană  care datorează  impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritătii 

administratiei publice locale, până  la data stabilită  pentru fiecare plată  a impozitului pe spectacole. Formatul declaratiei se precizează  in normele elaborate in 
comun de Ministerul Finantelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice. 

Persoanele care datorează  impozitul pe spectacole răspund pentru calculul corect al impozitului, depunerea la timp a declaratiei şi plata la timp a 
impozitului. 
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ANEXA NR. 8 
la Hotăr5rea nr. 56 / 29.11.2019 

a Consiliului local al cornunei Licurici 

TAXE LOCALE SI ALTE DISPOZITII COMUNE 

I 

COTELE STABILITE 
PRIN CODUL 

FISCAL 

Cota stabilita de 
Consiliul Local pentru 

anul 2019 
indexata Cu rata inflatiei 

1.34% 

- lei- 

Cota stabilita de 
Consiliul Local 

pentru anul 2020 
indexata cu rata 

inflatiei 4,6% 
-lei- 

(1) lndeplinirea procedurii de divort pe cale administrativă  = 500 lei majorare cu 0-20% 0 0 
(2) Eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, detinute de consiliile locale 

0-32 0 0 

II. Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale 
(1)Autoritatea deliberativă  a administra/iei publice locale, la propunerea 
autoritătii executive, poate stabili cote aditionale la impozitele şi taxele 
locale prevăzute in prezentul titlu, in functie de următoarele criterii: 
economice, sociale, geografice, precum şi de necesitătile bugetare locale, 
cu exceptia taxelor prevăzute la art. 494a1in. (10) lit. b) şi c). 
(2) Cotele aditionale stabilite conform alin. (1) majorare cu 0-50% cyo  % 

(3) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, incepănd cu 
al treilea an, in conditiile stabilite prin hotărăre a consiliului local. 

majorare cu 0-500% 5,07 % 5,23% 

(4) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren 
pentru clădirile şi terenurile neingrijite, situate in intravilan. 

majorare cu 0-500% 10,13 )̀/0 10,46% 

NOTĂ: 
1) Autoritătile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite pentru următoarelor persoane fizice sau juridice: 

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
2) Criteriile de incadrare in categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (4) se adoptă  prin hotărăre a consiliului local. 
3) Clădirile şi terenurile care intră  sub incidenta alin. (4) se stabilesc prin hotărăre a consiliului local conform elementelor de identificare 

potrivit nomenclaturiistradale. 
4) Hotărările consiliului local s abilite potrivit alin. (3) au caracter individual. 

• -."-'•>\ 
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PRESEDINTE DE SEDINTA, 
CO SILIER LOCAL 

MOL 

ANEXA NR. 9 
la Hotărdrea nr. _56_ / 29.11.2019 

a Consiliului local al comunei Licurici 

ALTE TAXE LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2020 
Indexate cu rata inflatiri de 4.6 )̀/0 

N rc 
Ft 

Denumire lei 

1 Taxa serviciu urgenta 1 
2 Taxa deplasare comisie pentru deschidere masa succesorala 105 
3 Taxa deplasare cornisie la fata locului pentru litigii Prima deplasare: 70 

a doua deplasare pentru 
aceeasi cauza : 105 

4 Eliberarea anexei 1-2 pentru atestarea proprietatii 52 
5 Acces auto > de 7,5 T pe DC 111 Totea de Licurici Si DC 112 

Licurici,DS2 Frumusei-Daia,DS5 Totea, DS2 Licurici. 
105 lei / trecere 
dus - intors 

6 Taxa utilizare domeniu public/Festival „Ion Diaconescu" 5 lei/m2  
7 Incheierea casatoriilor sambata si duminica 0 
8 Taxa inregistrare vehicul + taxa eliberare certificat inregistrare 

vehicul 
42 

(30 + 10) 
9 Eliberari copii documente arhiva 31 
10 Taxa inchiriere camin - evenimente distractive 100 / zi 
11 Taxa eliberare certificat nastere si 

casatorie(pierdere,furt,deteriorare) 
100 

12 Taxa monta In comuna: 0 
In afara localitatii: 52 

13 Taxa inchiriere buldoexcavator In localitate: 120 lei / ora 

14 CHIR1I PERSOANE FIZICE /luna (BLOC LOCUINTE) 157/ luna 
15 Tx eliberare PV PUNERE IN POSES1E 0 
16 Vanzari stradale 50/zi 
17 Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru desPdşurarea unei activitati 

economice ( altele decat cele pentru baruri si restaurante). 
52 

18 Viza anuala pentru atestat de producator si carnet de comercializare a 
produselor din sectorul agricol 

10 

19 Taxa eliberare adeverinte din registru agricol si adeverinte de venit 2 

I 
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PRESEDINTE E SEDINTA, 
Ce OCAL 

GOS 

ANEXA NR. 10 
la Hotăr'ărea nr. 56 / 29.11.2019 

a Consiliului local al comunei Licurici 
SANCTIUNI 

COTELE STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL 

Cota stabilita de 
Consiliul Local pentru 

anul 2019 
indexata cu rata 
inflatiei 1,34% 

-lei- 

Cota stabilita de 
Consiliul Local pentru 

anul fiscal 2020 
indexata Cu rata 

inflatiei 4,6% 
-lei- 

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare. 
(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarşite in astfel de conditii ?mat sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni: 

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevăzute la art. 461 ,. alin.(2), (6), 1 
(10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), lit.c),alin. (9) şi (10), art. 471 
(2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. 7,1it.c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art 
alin. (2): 

70-279 101,34 105 

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

279-696 304,02 314 

(4) incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta şi 
gestionarea, dupa caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contraventie şi se sanctioneaza cu amendă  de la 325 lei la 1.578 lei. 

325-1578 405,36 418 

(4A1) Necomunicarea informatiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 
alin. (12) in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii solicitarii 

300-2500 506,7 523 • 

Nota : 
(3) Contraventia prevăzută  la alin. (2) lit, a) se sanctionează  cu amendă  de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) Cu amendă  de la 279 lei la 696 lei. 
(5) in cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează  cu 300%. 
(6) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către primari şi persoane imputernicite din cadrul autoritătii administratiei publice locale. 
(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează  prin hotărăre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491. 
"(8) Contraventiilor prev5zute în prezentul capitol Ii se aplic5 dispozifiile Ordonantei Guvemului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată  Cu modificari şi 
complet5ri prin Legea nr. 180/2002, Cu modific5rile şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data Tncheierii 
procesului-verbal on, dup5 caz, de la data comunic5rii acestuia, a jum5tate din minimul amenzii." 
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