ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737541 – RAFAILA –
Telefon/fax: 0235/459274;

HOTĂRÂREA Nr. 44/2014
privind stabilirea de impozite şi taxe locale, pentru anul fiscal 2015
având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Rafaila prin care arata
necesitatea aprobarii taxelor si impozitelor locale pentru anul 2015, raportul compartimentului de
resort şi rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate;
în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare, art. 248, art. 284 si art. 287 din Legea nr. 571/2003 –
Codul fiscal şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
Hotărârii Guvernului nr. 1309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013,
coroborate cu art. IV alin.(2) si (3) din O.G. nr. 8/23.01.2013 pentru modificarea si copletarea Legii
571/2003 privind codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale;
în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „ c”, art. 45 alin. (2) lit. „c” şi art.
115 alin. (1) lit. „ b ” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale, nivelurile pentru valorile impozabile si alte
taxe, pentru anul fiscal 2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2015,
data la care hotararea Consiliului Local Rafaila nr. 46/30.12.2013, privind stabilirea de impozite si
taxe locale pentru anul 2014, se revoca.
Art.3. (1) Scutirea de impozit pe clădiri, impozit pe teren, taxa asupra mijloacelor de
transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxele speciale adoptate de
consiliile locale, precum şi de alte taxe locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi
pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi arheologice şi
altele asemenea se acordă pentru:
a) veteranul de război;
b) persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 6
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, după cum
urmează:
1. a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;
2. a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;
3. a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;
4. a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;
5. a fost supravieţuitoare a trenului morţii;
6. este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior nu s-a
recăsătorit;
c) persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:
1. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti rămase
definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare preventivă pentru infracţiuni
politice;
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2. a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative sau
pentru cercetări de către organele de represiune;
3. a fost internată în spitale de psihiatrie;
4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
5. a fost strămutată într-o altă localitate;
d) soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei,
internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, dacă ulterior
nu s-a recăsătorit;
e) soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după întoarcerea
din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a recăsătorit;
f) soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive de
supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de psihiatrie,
deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face dovada că a convieţuit cu
victima până la decesul acesteia;
g) persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;
h) persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 august
1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în captivitate după
încheierea armistiţiului.
(2) De drepturile prevăzute la art. 1alin. (1) din prezenta hotarare beneficiază şi persoanele
care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, precum şi cele din rezistenţa armată care au
participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist, conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa
anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor
împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi
persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului
comunist instaurat în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 568/2001, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Scutirea de la plata:
1. impozitului pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu;
2. impozitului pe teren aferent clădirii prevăzute la pct. 1;
3. taxei asupra mijloacelor de transport, aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a
unui mototriciclu, se acordă pentru persoanele prevăzute in Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri
şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004,
respectiv celor care au calitatea de:
a) luptător pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989:
a.1) luptător rănit - atribuit celor care au fost răniţi în luptele pentru victoria Revoluţiei din
decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta;
a.2) luptător reţinut - atribuit celor care au fost reţinuţi de forţele de represiune ca urmare a
participării la acţiunile pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989;
a.3) luptător remarcat prin fapte deosebite - atribuit celor care, în perioada 14-25 decembrie
1989, au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au construit şi au menţinut baricade
împotriva forţelor de represiune ale regimului totalitar comunist, au ocupat obiective de importanţă
vitală pentru rezistenţa regimului totalitar şi le-au apărat până la data judecării dictatorului, în
localităţile unde au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi celor
care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi însemnelor comunismului între 14-22 decembrie
1989;
b) urmaş de erou-martir, şi anume: soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi fiecare dintre
copiii acestuia.
(4) Categoriile de persoane prevăzute la art. 2 alin. (1) lit.”b” din prezenta hotarare, pentru a
beneficia de scutirile prevăzute de acesta, trebuie să prezinte certificate doveditoare, potrivit Legii
nr. 341/2004.
(5) Scutirea de impozit pe clădiri, impozit pe teren şi taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de
funcţionare pentru desfăşurarea unei activităţi economice se acordă pentru:
a) persoanele cu handicap grav;
b) persoanele cu handicap accentuat;
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c) persoanele invalide de gradul I;
d) persoanele invalide de gradul II.
(6) Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale prevăzute de art. 284 din Codul fiscal se
acordă persoanelor în cauză pe baza cererii acestora, proporţional cu perioada rămasă până la
sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în care persoanele în cauză prezintă actele prin
care se atestă situaţia respectivă. Copia actului rămâne ca document oficial la compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, care îl certifică pentru conformitate.
Art.4. Persoanele prevăzute la art. 2 alin. (3) din prezenta hotarare nu datorează:
a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu;
b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a);
c) impozitul pe mijloacele de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a
unui mototriciclu.
Art.5. Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor
veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.
Art.6. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru
desfăşurarea unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau
accentuat şi de persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.
Art.7. În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de
o persoană fizică prevăzută la art. (2) – (4) din prezenta hotarare, scutirea fiscală se aplică integral
pentru proprietăţile deţinute în comun de soţi.
Art.8. Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu
de persoanele fizice prevăzute la art. (2) – (4) din prezenta hotarare.
Art.9. Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului
corespunzător pentru terenurile arabile, fâneţe şi păduri, în suprafaţă de până la 5 ha, se aplică pentru
veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit.
Art.10. Scutirea de la plata impozitului prevăzută la art. (2) – (5) din prezenta se aplică unei
persoane începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele
justificative în vederea scutirii.
Art.11. Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic
clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000
privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe
perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitarea termică, precum şi de taxele pentru
eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică.
Art.12. Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice, dacă:
a) clădirea este o locuinţă nouă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; sau
b) clădirea este realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.
19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de
locuinţe, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.13. Scutirile de impozit prevăzute la art. 11 se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la
data dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului
proprietar al acesteia.
Art.14. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri/teren si a impozitului pe mijlocul
de transport, datorate pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului
fiscal, se acordă o bonificaţie de 10%.
Art.15. Impozitul pe clădiri, în cazul persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de
0,1% asupra valorii impozabile a clădirii, determinată potrivit criteriilor şi normelor de evaluare
prevazute in anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.16. Impozitul pe clădiri, in cazul persoanelor juridice si a altor contribuabili decat cei
prevazuti in Codul fiscal, se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare de 1,5 % asupra valorii
de inventar a clădirii, actualizata conform prevederilor legale si înregistrată în contabilitatea
proprietarului clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.
Art.17. În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de
referinţă, cota impozitului pe clădiri este de 10% şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii
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înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima
reevaluare.
Art.18. Pentru stabilirea impozitului pe cladiri si a impozitului pe terenurile situate in
intravilan, se stabilesc urmatoarele zone in cadrul localitatii:
Localitatea

Rangul localităţii

RAFAILA

IV

Zona în cadrul
localităţii
A

B

C

D

Art.19. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu sumele corespunzătoare prevăzute în
următorele tabele, iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului
localitatii:
Nr.
crt

Categoria de folosinţă

A

B

C

D

1.
2.
3.
4.
5.

Teren arabil
Păşune
Fâneata
Vie
Livadă

28
21
21
46
53

21
19
19
35
46

19
15
15
28
35

15
13
13
19
28

6.

Păduri sau alt teren cu vegetaţie forestieră

28

21

19

15

7.
8.
9.

Terenuri cu ape
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

15
x
x

13
x
x

8
x
x

x
x
x

Localitatea

Zona în cadrul localităţii

Rangul localităţii: IV

Rafaila

A

889

B

711

C

534

D

348

Rangul localităţii

Coeficientul de corectie

IV

1,10

Art.20. (1) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul
tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii:
Nr.
Categoria de folosinţă
crt.
0
1
1 Teren cu construcţii
2 Teren arabil
4

Zona lei (RON) ha
A
31
50

B
28
48

C
26
45

D
22
42

3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1.
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1.
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu exceptia celui
prevazut la nr.crt. 7.1.
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

28
28
55
x
56
x
16

26
26
53
x
53
x
14

22
22
50
x
50
x
12

20
20
48
x
48
x
8

x
6
34
x
x

x
5
31
x
x

x
2
28
x
x

x
1
26
x
x

(2) Coeficientul de corecţie corespunzător localităţii Rafaila, reşedinţă de comună (rangul
IV), se determină conform următorului tabel:
Zona în cadrul localităţii

Rangul
IV

A
B
C
D

1,10
1,05
1,00
0,95

Art.21. Primarul comunei Rafaila va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri, prin compartimentul Buget, contabilitate, impozite şi taxe din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rafaila, judeţul Vaslui.
Rafaila, 30 decembrie 2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Birgau Vasile
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
p. Voicu Victorita
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
la Hotărârea nr. 44/30.12.214

TAXELE ŞI IMPOZITELE LOCALE PENTRU ANUL
FISCAL 2015

A. Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la

clădiri şi la alte construcţii aparţinând:
a). persoanelor fizice:

Impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea
impozabilă a clădirii.
In cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii
impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut mai jos valoarea impozabilă cea mai mare
corespunzătoare tipului clădirii respective.
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei
construite desfăşurate a acesteia, exprimata în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare,
exprimată în lei/m2, din tabelul următor:
Valoarea impozabilă
(lei / m2)

Nr.
crt.

Tipul cladirii

0

1
a)

1.

CLĂDIRE

b)

2.

CLĂDIRE-ANEXĂ

a)

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
Cu peretii exteriori din lemn, din
piatra naturala, din caramida
nearsa, din valatuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui
tratament termic si/sau chimic
Cu cadre din beton armat sau cu
pereti exteriori din caramida arsa
sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament
termic si/sau chimic

-1-

Clădire cu
instalaţii de apă,
canalizare,
electrice şi
încălzire
(lei / m2)
[ condiţii
cumulative]

Clădire fără
instalaţii de apă,
canalizare,
electrice şi
încălzire
(lei / m2)

2

3

935

555

254

159

159

143
1

3.

IN CAZUL
CONTRIBUABILULUI
CARE DETINE LA
ACEEASI ADRESA
INCAPERI AFLATE
LA SUBSOL, LA
DEMISOL SI/SAU LA
MANDARDĂ ÎN
ORICARE DINTRE
CLĂDIRILE DE LA
PUNCTELE 1 SI 2

b)

Cu peretii exteriori din lemn, din
piatra naturala, din caramida
nearsa, din valatuci sau din orice
alte materiale nesupuse unui
tratament termic si/sau chimic

a)

Utilizată ca locuinţă

b)

Utilizată cu alte scopuri decât cel
de locuinţă

8295

63

75 % din

75 % din suma

suma care s-ar
aplica clădirii

care s-ar aplica
clădirii

50 % din
suma care s-ar
aplica clădirii

50 % din suma
care s-ar aplica
clădirii

Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor
secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol,
exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor
neacoperite.
Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este
amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform tabelului de mai sus cu coeficientul de
corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:
Zona în cadrul localităţii

Rangul
IV

A
B
C
D

1,10
1,05
1,00
0,95

Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe
clădiri, majorat după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
Nu intră sub incidenţa acestor prevederi persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri
dobândite prin succesiune legală.
În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu,
impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum
rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.

Impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru intregul an de catre
contribuabili, pana la 31 martie a anului respectiv , se acorda o bonificatie de 10%.

-2-
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b). persoanelor juridice:
În cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
impozitare de 1,50% asupra valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea proprietarului
clădirii, conform prevederilor legale în vigoare.
În cazul unei clădiri a cărei valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării, valoarea
impozabilă se reduce cu 15%.
În cazul unei clădiri care a fost reevaluată, conform reglementărilor contabile, valoarea
impozabilă a clădirii este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în
contabilitatea proprietarului - persoană juridică.
În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă,
cota impozitului pe clădiri este 10%, şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în
contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.
În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă,
cota impozitului pe clădiri este de 40%, şi se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată în
contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare.
În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare,
modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligaţia să comunice
locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei noi declaraţii fiscale, în termen de 30
de zile de la data terminării lucrărilor respective.
Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în
funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea
amortizării.
Impozitul 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 aceleiaşi unităţi
administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.
În cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană în cursul anului,
impozitul pe clădire se datorează de către persoana respectivă cu începere de la data de întâi a lunii
următoare celei în care clădirea a fost dobândită sau construită.
În cazul unei clădiri care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului,
impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de la data de întâi a
lunii următoare celei în care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă.
Înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi
efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice
creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al
unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau al celei unde îşi are domiciliul fiscal
contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în
care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de
compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se
înstrăinează clădiri cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

B. Impozitul/taxa pe terenurile amplasate
construcţii (lei/ ha) :

în intravilan - terenuri cu

Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul
localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform
urmatoarei încadrării:
Localitatea

Rangul localităţii
-3-

Zona în cadrul
localităţii

3

RAFAILA

IV

A

B

C

D

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de
folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului,
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Localitatea

Zona în cadrul localităţii

Rafaila

A

Rangul localităţii:
IV
889

B

711

C

534

D

348

C. Impozitul/taxa pe terenurile situate în intravilan, orice altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii (lei/ ha) :
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul de mai jos, iar acest
rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localitatii:

Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Categoria de folosinţă
Teren arabil
Păşune
Fâneata
Vie
Livadă
Păduri sau alt teren cu vegetaţie forestieră
Terenuri cu ape
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

A

B

C

D

28
21
21
46
53
28
15
x
x

21
19
19
35
46
21
13
x
x

19
15
15
28
35
19
8
x
x

15
13
13
19
28
15
x
x
x

Rangul localităţii

Coeficientul de corectie

IV

1,10
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D. Impozit/taxa pe terenurile situate în extravilan (lei/ ha) :
În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel,
înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului localităţii:
Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

Zona lei (RON) ha

Categoria de folosinţă
1
Teren cu construcţii
Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1.
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1.
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu exceptia
celui prevazut la nr.crt. 7.1.
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de
protecţie
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

A
31
50
28
28
55
x
56
x
16

B
28
48
26
26
53
x
53
x
14

C
26
45
22
22
50
x
50
x
12

D
22
42
20
20
48
x
48
x
8

x

x

x

x

6
34
x
x

5
31
x
x

2
28
x
x

1
26
x
x

Coeficientul de corecţie corespunzător localităţii Rafaila, reşedinţă de comună (rangul IV), se
determină conform următorului tabel:
Zona în cadrul localităţii

Rangul
IV

A
B
C
D

1,10
1,05
1,00
0,95

Impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru intregul an de catre
contribuabili, pana la 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%.

E. Impozitul pe mijloacele de transport.
Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia,
prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din
tabelul următor:
-5-
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1. Pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică.

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Suma, în lei,
pentru fiecare
grupă de 200
cm3 sau
fracţiune din
aceasta

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea
cilindrică de până la 1.600 cm3 inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3
inclusiv

8
18
72
144

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

6.

24

8.

Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă
autorizată de până la 12 tone inclusiv
Tractoare înmatriculate

9.

Tractoare agricole

18

10.

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica<4.800cm³

3

11.

Vehicule inregistrate cu capacitate cilidrica >4.800cm³

5

12.

Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata

7.

30
18

100/an

2. Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata
egală sau mai mare de 12 tone:
Impozitul în lei pentru vehiculele
angajate exclusiv în operaţiunile
de transport intern

Numărul axelor şi masa totala maxima
autorizată(în tone)

I. Vehicule cu două axe
1. Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult
de 13 tone
2. Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult
de 14 tone
-6-

Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatică
sau un
echivalent
recunoscut

Impozitul în lei pentru
vehiculele angajate în
operaţiunile de transport
intern si international

Vehicule cu
alt
sistem de
suspensie

Vehicule cu
sistem de
suspensie
pneumatică
sau un
echivalent
recunoscu

Vehicule cu
alt
sistem de
suspensie

0

133

0

133

133

367

133

367

6

3. Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult
de 15 tone

367

517

367

517

4. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult
de 18 tone

517

1169

517

1169

133

231

133

231

231

474

231

474

474

615

474

615

615

947

615

947

947

1472

947

1472

947

1472

947

1472

947

1472

947

1472

615

623

615

623

623

973

623

973

973

1545

973

1545

1545

2291

1545

2291

1545

2291

1545

2291

1545

2291

1545

2291

II. Vehicule cu trei axe
1. Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult
de 17 tone
2. Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult
de 19 tone
3 Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult
de 21 tone
4 Masa nu mai puţin de 21 tone, dar nu mai mult
de 23 tone
5. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult
de 25 tone
6. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult
de 26 tone
7. Masa de cel putin 26 de tone
III. Vehicule cu patru axe
1. Masa nu mai puţin de 23 tone, dar nu mai mult
de 25 tone
2. Masa nu mai puţin de 25 tone, dar nu mai mult
de 27 tone
3. Masa nu mai puţin de 27 tone, dar nu mai mult
de 29 tone
4. Masa nu mai puţin de 29 tone, dar nu mai mult
de 31 tone
5. Masa nu mai puţin de 31 tone, dar nu mai mult
de 32 tone
6. Masa de cel putin 32 tone

3. Pentru remorci, semiremorci şi rulote:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Masa totală maximă autorizată
până la 1 tonă inclusiv
peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
peste 5 tone
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Impozitul în lei
9
34
52
64
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F. Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor :
I. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 50% din
taxa stabilită conform tabelului:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suprafaţa pentru care se obţine
certificatul de urbanism
Până la 150 m2, inclusiv
Între 151 şi 250 m2, inclusiv
Între 251 şi 500 m2, inclusiv
Între 501 şi 750 m2, inclusiv
Între 751 şi 1.000 m2, inclusiv
Peste 1.000 m2

Taxă (lei)
5
6
7
9
12
14 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care
depăşeşte 1.000 m2

II. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi
folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a
lucrărilor de construcţii.
III. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice,
ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol,
precum şi altor exploatări este de 6 lei inclusiv pentru fiecare m2 afectat.
IV. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de
expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a
panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 6 lei pentru fiecare metru pătrat de
suprafaţă ocupată de construcţie.
V. 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 10 lei pentru fiecare racord.
VI. 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.
VII. 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.
VIII. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele
sus-prevăzute este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv
instalaţiile aferente.
IX. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este
egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea
impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea
autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi
demolată.
X. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este
egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
XI. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate este în sumă de
11 lei.
XII. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală si adresa este în sumă de 7
lei.
-8-
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XIII. Pentru taxele sus prevăzute, 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 înainte de emiterea 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 al
autorităţii administraţiei publice locale;
c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea
lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are
obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al
autorităţii administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă
suplimentară datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie
rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
XIV. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice este
în sumă de 13 lei. Autorizaţiile astfel prevăzute se vizează anual, până la data de 31
decembrie a anului în curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din
cuantumul taxei sus prevăzute.
XV. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 17 lei.
XVI. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, deţinute de consiliul local este de 25 lei.
XVII. Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător este de 67 lei.
XVIII. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică este în sumă de 3.000 lei. Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii
de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de
lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea
sau standul de comercializare.
XIX. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare este de 13 lei.

G. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate:
Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui
contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata acestei taxei, cu
excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi
audiovizuale.
Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale corespunde
activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN, cu
modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio,
televiziune şi Internet.
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 3% la
valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de
10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi
publicitate.

H. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual, prin
înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru
reclamă sau publicitate, astfel:
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a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma
este de 26 lei;
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma
este de 18 lei.
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul
de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi
publicitate.
Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, in 2 rate egale, până la
datele de 31 martie şi 30 noiembrie, inclusiv. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate,
datorata aceluiasi buget local de catre contribuabilii – persoane fizice si juridice, de peste 50 lei
inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata.

I. Impozitul pe spectacole :
Impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate
distractivă, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau discotecii ,
astfel:
 în cazul videotecilor ….1 leu/m2/ zi;
 în cazul discotecilor……2 lei/m2/ zi.
Impozitul pe spectacole se ajusteaza prin inmultirea sumei stabilite, cu coeficientul de corectie
ce corespunde localitatii de rangul IV(1,10).

J. Taxe extrajudiciare de timbru:
1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice,
precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite
situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror altor înscrisuri prin care se atestă un fapt sau
o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai
mare, este de 2 lei.
2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal :
- pentru animale sub 2 ani………………………………2 lei.
- pentru animale peste 2 ani……………………………..2 lei.
3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în
bilete de proprietate :
- pentru animale sub 2 ani………………………….…………2 lei.
- pentru animale peste 2 ani ………………………………….5 lei.
4. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală………….. ….6 lei/buc.
5. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului…15 lei.
6. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei………..2 lei.
7. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de
autorităţile străine……………………………………..2 lei.
8. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă……..2 lei.
9. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau
deteriorate…………………………………………………………...2 lei/buc.
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K. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule, în vederea

obţinerii permisului de conducere:

1. Taxă pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducător de
autovehicule:
a) obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A,
A1, B, B1 şi B+E este de 6 lei.
b). obţinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C,
C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi Tv este de 28 lei.
2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru
categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la
examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele
care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B,
B1, B+E este de 84 lei.

L. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare

provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe .

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:
a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 kg inclusiv este
de 60 lei.
b) c) autovehicule şi remorci cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg
este de 145 lei.
2. Taxa de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate
permanent sau temporar este de 9 lei.
3. Taxa de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor este de 414 lei.

M. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor
dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991
1. Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii
fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor
pentru terenurile agricole şi forestiere este de 15 lei.

N. Taxe speciale:

1. Taxă pentru redactarea şi înregistrarea contractului de arendă agricol şi
închiriere…………………………………………………………………….15 lei.
2. Taxa pentru remăsurarea terenului agricol înscris în titlul de proprietate pentru fiecare
parcelă…………………………..…………………........................................20 lei.
3. Taxă pentru serviciul public de pompieri civili……….…………........5 lei/familie.
- pentru societăţi comerciale, persoane fizice şi asociaţii familiale…20 lei.
4. Taxă închiriere sală Cămin cultural:
 nunţi……………………………………………….500 lei;
 cumătrii……………………………………………300 lei;
 onomastici…………………………………………100 lei;
 alte evenimente........................................................ 500 lei.
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5. Taxa oficiere casatorie:
-saptamanal de luni pana vineri………………………. 50 lei.
- sambata, duminica si in sarbatorile legale…………100 lei.
6. Taxă închiriere mijloace de transport:………………………….2,5 lei/km.
7. Taxe pentru utilizarea infrastructurii din dotarea „Punctului de Acces Public la Informatie”
(PAPI):
 acces internet/ora………………………………………..3,00 lei;
 copie/pagina……………………………………………..1,00 lei;
 listare alb-negru/pagina………………………………….1,00 lei;
 listare mixt/pagina……………………………………….1,00 lei;
 listare color/pagina……………………………………….2,00 lei;
 scanare/pagina……………………………………………1,00 lei;
 foto 10x15………………………………………..............2,00 lei;
 foto tip buletin……………………………………….......6,00 lei;
 listare foto A4……………………………………………6,00 lei;
 inchiriere sala/ora…………………………………….......30,00 lei;
 curs de formare „CNFPA” - Competente infomatice”….120,00 lei;
 realizare pagina web:
- prezentare pagina……………………………….420 lei;
- portal……………………………………………1200 lei;
- forum……………………………………………420 lei.
 depanare hardware si software:
- investigare………………………………………..5 lei;
- interventie………………………………………..30 lei.

O. Alte taxe locale :
1. Taxa pentru folosirea locurilor publice:
a). Pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule şi autovehicule, astfel (lei/zi):
 în vehicule cu tracţiune animală………….………………….….9
 din autoturisme……………………………………….……….. 20
 din autovehicule mari (autocamioane, autofurgoane)……….. 25
 din autovehicule mari cu remorcă…………………….………. 25
 din autovehicule lungi………………………………….………25
2. Taxă pentru tranzitarea comunei de către vehiculele cu tracţiune animală din alte localităţi, cu
încărcătură lemnoasă…………………………………………………..5 lei /vehicul/zilnic.
3. Taxa inmatriculare mopede, scutere, motoscutere ……………..50 lei.
4. Taxă pentru obtinerea unei autorizatii speciale pentru circulaţia pe drumurile publice, de pe raza
administrativ-teritorială a comunei Rafaila, a autovehiculelor care, prin construcţie sau datorită
încărcăturii transportate, depăşesc masa sau gabaritul prevăzut de normele legale:
 pentru persoanele fizice………………………………………………………25 lei;
 pentru instituţiile publice, agenţii economici şi alte persoane juridice……….35 lei.
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