
 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL CONSTANȚA 
COMUNA CHIRNOGENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 23/30.04.2020 
 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul comunei Chirnogeni pentru anul 
fiscal 2021 

 
INIȚIATOR : Manta Gheorghe – primarul comunei Chirnogeni, județul Constanța 

 
CONSILIUL  LOCAL  CHIRNOGENI – întrunit în ședința ordinară din data de 30.04.2020; 
Ținând cont de: referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei 

Chirnogeni dl. Manta Gheorghe și înregistrate cu nr. 1752/30.03.2020 și 1753/30.03.2020; raportul de 
specialitate al compartimentului de încasări, impozite și taxe locale din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Chirnogeni înregistrat cu nr. 2325/24.04.2020; avizul consultativ al comisiei de 
specialitate a Consiliului Local Chirnogeni nr. 1 cu nr. 2530/30.04.2020; avizul consultativ al comisiei 
de specialitate a Consiliului Local Chirnogeni nr. 2 cu nr. 2531/30.04.2020; avizul consultativ al 
comisiei de specialitate a Consiliului Local Chirnogeni nr. 3 cu nr. 2532/30.04.2020; 

Luând în considerare dispoziţiile art. 9 pct. 3 al Cartei Europene a autonomiei locale,  adoptată  la  
Strassbourg  la  15  octombrie  1985  şi  ratificată  prin  Legea nr. 199/1997, 

În temeiul următoarelor prevederi legale: 
- art.  20  şi  30  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- art. 6 şi 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- Titlul IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, O.U.G. nr. 50/2015 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 227/2015; OUG nr. 79/2017; 
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură  fiscală; 
- Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.  80/2013  privind  taxele  judiciare  de timbru; 
- Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu  
modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 203/20.07.2018 
- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national; 
- Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare. 
Ţinând seama de necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2021 
în scopul acoperirii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi condiţiile locale specifice 
zonei, pe de altă parte, 
         Ținând cont de valoarea ratei inflației pentru anul 2019 de 3,8% comunicată pe site-urile 
oficiale ale Ministerului Dezvoltării Regionale și ale Administrației Publice și Ministerului 
Finanțelor Publice la 21.01.2020; Luând în considerare unul din scopurile asigurării autonomiei 
locale care are la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii 
de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități, pe de o 
parte, precum și condițiile locale specifice zonei, pe de altă parte,  

În conformitate cu prevederile art. prevederile art. 129 alin. (4) litera c) din O.U.G. nr. 
57/2019, art. 129 alin. (2) litera b) și alin. (4) litera a) coroborat cu art. 139 alineat (3) litera a) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă impozitele şi taxele locale la nivelul comunei Chirnogeni pentru anul fiscal 

2021, după cum urmează: 
 



a)     impozitul şi taxa pe clădiri, prevăzute în Anexa nr. 1; 
b)     impozitul şi taxa pe teren, prevăzute în Anexa nr. 2; 

c)     impozitul pe mijloace de transport, prevăzut în Anexa nr. 3; 

d)   impozitul  pe  spectacole  şi  taxă  pentru  servicii și  afișaj  în scop  de  reclamă  și  

publicitate, prevăzute în Anexa nr. 4; 

e)       taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor, prevăzute în Anexa nr. 5; 

f)     taxe pentru activitatea de stare civilă, prevăzute în Anexa nr. 6; 

g)    alte  taxe  locale, prevăzute  în  Anexa nr.7;  

h)    regulament de adoptare a taxelor speciale, prevăzut în Anexa nr. 8; 
 
 
Art.2.  Anexele nr. 1–8   fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 

Art.3. Chirnogeni este sat  reședință de comună de rangul IV, Plopeni  și  Credința sunt sate  

componente  ale  comunei, de  rangul V  potrivit Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului 

de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi. 
 

Art.4. Neplata la termenele scadente a impozitelor şi taxelor locale reglementate prin 
prezenta hotărâre atrage după sine calcularea de majorări de întârziere, iar pentru 
nerespectarea obligaţiilor impuse se instituie sancţiuni în cuantumurile prevăzute în actele 
normative în vigoare. 

 

Art.5.  Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015, ale Legii nr. 

207/2015, precum şi cu actele normative subsecvente în vigoare. 
 

Art.6. Taxele judiciare de timbru şi taxele extrajudiciare de timbru ce se fac venit la bugetul 

local al Comunei  Chirnogeni sunt reglementate şi stabilite conform dispoziţiilor O.G. nr. 

80/2013 şi respectiv Legii nr. 117/1999. 
 

Art.7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01 ianuarie 2021. 

Art.8. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziţii contrare. 

Art.9. Secretarul general al Comunei  Chirnogeni  va comunica prezenta hotărâre Instituţiei 

Prefectului Judeţului Constanţa în vederea exercitării controlului cu  privire  la  legalitate,  

Compartimentului Încasări,  Impozite și  Taxe  din cadrul Primăriei Chirnogeni, pentru ducerea la 

îndeplinire.                                         

 

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară  a Consiliului Local Chirnogeni din data de 
30.04.2020  cu un număr de 13  voturi pentru, - voturi contra, - abţineri, din totalul de 13 consilieri în 
funcţie, din care 13 prezenţi.  

 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
CUPEȘ GHEORGHE 

                                                             
                                                                                                          Contrasemnează pentru legalitate 

                         Secretar general comună, 
                                                                                                                                 Dan  Claudia 

 



                                                                                                                                                               
 

                                                                   ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 23/30.04.2020 

 

CAP. I  - IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE FIZICE 
 
 

Calculul impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele fizice pentru clădirile rezidențiale și 

clădirile-anexă. 
 

Art. 1 Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 

0,15% asupra valorii impozabile a clădirii. 
 

Art. 2 Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, situată în zona A și B a localităților din Comuna 
Chirnogeni (Chirnogeni, Plopeni, Credința), se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate 

a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m
2
, din 

tabelul următor: 
 
 

 
 

Nr. 

crt. 

 
 
 

Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă (lei/m2) 
Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 

cumulative) 

 

Fără instalaţii de apă, 

canalizare, electrice 

sau încălzire 

0. 1. 2. 3. 
 

 
A. 

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi 

exteriori din cărămidă arsă sau din 

orice alte materiale rezultate în urma unui 

tratament termic şi/sau chimic 

 
 

1100 

 
 

660 

 

 
B. 

Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră 

nenaturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 

orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 

şi/sau chimic 

 

 

330 

 

 

220 

 

 

C. 

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi 

exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale 

rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic 

 
 

220 

 
 

192 

 

 
D. 

Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră 

naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din 

orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 

şi/sau chimic 

 

 

138 

 

 

82 

 

 
 

E. 

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 

încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă 

utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 

prevăzute la lit. A-D 

 

 
75% din suma care s-ar aplica clădirii 

 
 
 

F. 

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 

încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la 

mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, 

în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

 

 
50% din suma care s-ar aplica clădirii 

 
 

 

Art. 3 (1) Valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform prevederilor art. 2, se ajustează în funcţie 

de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea acesteia cu coeficientul de 

corecţie corespunzător, prevăzut în următorul tabel: 
 



                                                                                                                                                               
 

Zona în 

cadrul 

localităţii 

Rangul localității Rangul localității 

CHIRNOGENI - rang IV PLOPENI –CREDINȚA-rang V 

 A 1,10 1,05 
B 1,05 1,00 

 

 

Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor art. 1-3 

se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează: 

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

referință; 

 -cu 30 % pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani  inclusiv, de la data de 1     

ianuarie a anului fiscal de referință; 

  -cu 10 % pentru cladirea care are o vechime cuprinsă între  30 și 50 de ani   inclusiv, de la data 

 de 1 ianuarie a anului fiscal de referință. 
 
 

Calculul  impozitului/taxei  pe  clădiri  datorat  de  persoanele  fizice  pentru clădirile nerezidențiale 
 
 

Art. 4 (1) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul/taxa pe clădiri 

se calculează prin aplicarea cotei de 1,4% asupra valorii care poate fi: 
 

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă; 
 

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinţă; 
 

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul 

clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. 
 

(2) Impozitul/taxa pe clădiri stabilită conform alin. (1) se majorează cu o cotă adițională de 16%. 
 

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru  activităţi  

din  domeniul  agricol,  impozitul  pe  clădiri  se  calculează  prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra 

valorii impozabile a clădirii. 
 

(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), 

impozitul/taxa se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform 

art. 2, art. 3  ale prezentei anexe, coroborat cu art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
 
 
 

Art.5 Obligaţii 
 
 

(1) Persoanele fizice care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea 
dreptului de proprietate asupra unei clădiri, au obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la 
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, 

inclusiv, de la data operațiunii. 
 

(2) Persoanele fizice sunt obligate să depună declaraţii chiar dacă beneficiază de reducere sau de 

scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri. 
 

Art.6 Sancţiuni 
 

            (1) Constituie contravenții următoarele fapte: 

a) depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la art. 7 alin (2) și alin.     (3); 

b) nedepunerea declaraţiilor prevăzute la art. 7 alin (2) și alin. 3); 
 



                                                                                                                                                               
 

(2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 73 lei la 290 lei, iar cea de la 

alin. (1) lit. b) cu amendă de la 290 lei la 722 lei. 
 

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul 

Compartimentului Încasări, Impozite și Taxe. 
 

(4) Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 203/2018,  inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în 

termen de 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a 

jumătate din minimul amenzii. 
 

Art. 7 Bonificaţie 
 

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2021, 

persoanelor fizice li se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul pe clădiri. 
 

CAP. II IMPOZITUL/ TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE JURIDICE 

 Calculul impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele juridice 
 

Art. 1 (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,15% asupra valorii impozabile a 

clădirii. 
 

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa 

pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
 

(3) Impozitul/taxa pe clădiri stabilită conform alin. (2) se majorează cu o cotă adițională de 16%. 
 

(4) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate 

pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 

0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
 

(5) Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în 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 înregistrată în evidenţele organului fiscal; 
 

b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 

standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
 

c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal 

anterior; 
 

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor 

dobândite în cursul anului fiscal anterior; 
 

e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-

un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a 

bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
 

f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea 

proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare 

sau de folosinţă, după caz. 
 

(5) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a 

clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în 

vigoare la data evaluării. 
 

(6) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani 

anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 
 

(7) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea 

impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform 



                                                                                                                                                               
 

alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii. 
 
 

Art.2 Obligaţii 
 
 

(1) Persoanele juridice care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea 
dreptului de proprietate asupra unei clădiri, au obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la 
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, 

inclusiv, de la data operațiunii. 
 

(2 Persoanele juridice sunt obligate să depună declaraţii chiar dacă beneficiază de reducere sau de 

scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri. 
 

 

Art. 3 

 Sancţiuni 
 

(1) Constituie contravenții următoarele fapte: 
 

a) depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) și alin (3); 
 

b) nedepunerea declaraţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) și alin (3). 
 

(2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 290 lei la 1.158 lei, iar cea 

de la alin. (1) lit. b) cu amendă de la 1.158 lei la 2.595 lei. 
 

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite din 

cadrul compartimentului incasari, impozite si taxe locale. 
 

(4) Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 203/2018,  inclusiv posibilitatea 

achitării pe loc sau în termen de 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data 

comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 

 
 

Art. 4 Bonificaţie 
 

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2021, 

persoanelor juridice li se acordă o bonificaţie de 5% la impozitul pe clădiri. 

 
 

CAP. III SCUTIRI LA IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI  

Art. 1 Se acordă scutire la impozitul/taxă pe clădiri pentru: 

(1) Clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, 

muzee ori case memoriale. 
 

(2) Clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate 

în zone de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele construite protejate. 
 

(3) Clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale 

şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale. 
 

(4) Clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ. 
 

(5) Clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public. 
 

(6) Clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 

privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor  religioase  din  România,  

republicată,  cu  modificările  şi  completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul 

menţine afectaţiunea de interes public. 
 

(7) Clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind 

restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor 



                                                                                                                                                               
 

naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de 

interes public. 
 

(8) Clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, 

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 şi 

completări prin  Legea  nr.  82/1995, cu  modificările  şi  completările  ulterioare.  În  cazul înstrăinării 

clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia. 
 

(9) Clădirea folosită ca domiciliu aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor  prevăzute  la  art.  

3  alin.  (1)  lit.  b)  şi  art.  4  alin.  (1)  din  Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

(10) Clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CUPEȘ GHEORGHE 

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate, 

                               Secretar general comună, 

                                                                                                                                            Dan  Claudia 

   

 

                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                               
 

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. 23/30.04.2020   

 

CAP. I IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE  

Calculul impozitului/taxei pe teren datorat de persoanele fizice 

Art. 1 (1) Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în 

care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de 

consiliul local. 
 

(2) În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria  de  folosinţă  
terenuri  cu  construcţii,  impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, 
exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei  1ha=10.000  mp,  cu  valoarea  impozitului  
corespunzător,  exprimată  în lei/ha, din tabelul următor: 

 

                                                                 - Lei/ha- 

Zona în 

cadrul 

localităţii 

Nivelul impozitului/ taxei    

CHIRNOGENI  

RANG IV 

 

 

 

 

 

 

RANG IV 

Nivelul impozitului/ taxei   

PLOPENI/CREDINTA 

RANG V 

A 978 782 

B 782 586 

C 588 391 

D 383 195 
 

(3) În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosintă 
decât cea de terenuri cu construcţii, taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de   teren,  
exprimată   în   ha   prin   transformarea   din   mp   conform  formulei 1ha=10000mp, cu valoarea 
impozitului corespunzător, exprimată în lei/ha, din tabelul următor, iar rezultatul se înmulţeşte cu 
coeficientul de corecţie prevăzut la alin.(4). 

                                                     -Lei/ha- 
 

Nr.

crt. 

Zona 
Categoria de folosinţă 

 

 
Zona A 

 

 
Zona B 

 

 
Zona C 

 

 
Zona D 

1. Teren arabil 31 24 22 18 
2. Păşune 24 22 18 16 
3. Fâneaţă 24 22 18 16 
4. Vie 51 39 31 22 
5. Livadă 58 51 39 31 

 

6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 
 

31 
 

24 
 

22 
 

18 

7. Teren cu ape 18 16 10 X 
8. Drumuri şi căi ferate X X X X 
9. Teren neproductiv X X X X 

 

(4) Coeficientul de corecţie aplicat la nivelul localității Chirnogeni, localitate de rang IV, este 1,1 

 iar  la nivelul localităților Plopeni și Credința,  localități de rang  V, este 1. 

 

(5) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 

suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu 

coeficientul de corecţie aplicat la nivelul localității Chirnogeni, localitate de rang IV, este 1,1 și  la 

nivelul localităților Plopeni și Credința,  localități de rang  V, este 1,05. 

 

 

 



                                                                                                                                                               
 

 
 

Nr.crt Categoria de folosinţă Impozit (lei/ha) 

1. Teren cu construcţii 37 
2. Teren arabil 58 

3. Păşune 33 

4. Fâneaţă 33 

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

5.1 Vie până la intrarea pe rod X 

6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt 6.1 65 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X 
 

7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia 

celui prevăzut la nr. crt. 7.1 

 

20 

 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecție  

X 

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 9 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 40 

9. Drumuri şi căi ferate X 

10. Teren neproductiv X 
 

(6) Terenurile aflate în extravilanul Comunei Chirnogeni sunt încadrate în zona A. 
 

(7) În cazul terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează 

cu 500% începând cu al treilea an, în condițiile stabilite de Consiliul Local. 

(8) Pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe teren se majorează cu  

500% conform criteriilor stabilite. Criteriile de încadrare a terenurilor în această categorie sunt cele 

prevăzute în hotărârea Consiliului Local de stabilire şi aprobare a acestora. 
 

Art. 2 Obligaţii 
 

(1) Orice persoană fizică care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect pierderea 
dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligaţia de a depune o declaraţie în acest sens la 
compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, 

de la data operațiunii. 
 

(2) Persoanele fizice sunt obligate să depună declaraţii chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire la 

plata impozitului/taxei pe teren.  
 

Art. 3 Sancţiuni 
 

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte: 

a) depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la art. 2; 

b) nedepunerea declaraţiilor prevăzute la art. 2; 
 

(2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 73 lei la 290 lei, iar cea de la 

alin. (1) lit. b) cu amendă de la 290 lei la 722 lei. 
 

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul 

Compartimentului de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local. 
 

(4) Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 203/2018,  inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în 

termen de 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a 

jumătate din minimul amenzii. 

 
 

Art. 4 Bonificaţie 



                                                                                                                                                               
 
 

Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 2021, 

persoanelor fizice li se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul pe teren. 
 

CAP. II IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE JURIDICE  

Calculul impozitului/taxei pe teren datorat de persoanele juridice 

Art. 1 (1) Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, 

rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării 

făcute de consiliul local. 
 

(2) În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria  de  folosinţă  
terenuri  cu  construcţii,  impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, 

exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei  1ha=10.000  mp,  cu  valoarea  impozitului  
corespunzător, exprimată  în lei/ha, din tabelul următor:                                             
 

                                                                 - Lei/ha- 

Zona în 

cadrul 

localităţii 

Nivelul impozitului/ taxei    

CHIRNOGENI  

RANG IV 

 

 

 

 

 

 

RANG IV 

Nivelul impozitului/ taxei   

PLOPENI/ CREDINTA 

RANG V 

A 978 782 

B 782 586 

C 588 391 

D 383 195 

 
 
 

(3) În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosintă 
decât cea de terenuri cu construcţii, taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de   teren,  
exprimată   în   ha   prin   transformarea   din   mp   conform  formulei 1ha=10000mp, cu valoarea 
impozitului corespunzător, exprimată în lei/ha, din tabelul următor, iar rezultatul se înmulţeşte cu 
coeficientul de corecţie prevăzut la alin. 4 

 

 

 
 

                                                          -Lei/ha- 
 

Nr.

crt 

Zona 

Categoria de folosinţă 
 

Zona A 
 

Zona B 
 

Zona C 
 

Zona D 

1. Teren arabil 31 24 22 18 

2. Păşune 24 22 18 16 
3. Fâneaţă 24 22 18 16 

4. Vie 51 39 31 22 

5. Livadă 58 51 39 31 
 

6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 31 24 22 18 

7. Teren cu ape 18 16 10 X 

8. Drumuri şi căi ferate X X X X 
9. Teren neproductiv X X X X 

 

(4) Coeficientul de corecţie aplicat la nivelul localității Chirnogeni, localitate de rang IV, este 1,1 iar  

la nivelul localităților Plopeni și Credința,  localități de rang  V, este 1. 
 

(5) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea 

suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu 



                                                                                                                                                               
 

coeficientul de corecţie aplicat la nivelul localității Chirnogeni, localitate de rang IV, este 1,1 iar  la 

nivelul localităților Plopeni și Credința,  localități de rang  V, este 1,05. 

 
 

Nr.crt Categoria de folosinţă Impozit (lei/ha) 

1. Teren cu construcţii 37 

2. Teren arabil 58 

3. Păşune 33 

4. Fâneaţă 33 

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

5.1 Vie până la intrarea pe rod X 

6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt 6.1 65 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X 
 

7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră cu excepţia 

celui prevăzut la nr. crt. 7.1 

20 
 

 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecție 
 

X 

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 9 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 40 

9. Drumuri şi căi ferate X 

10. teren neproductiv X 



                                                                                                                                                               
 

        (6) Terenurile aflate în extravilanul Comunei Chirnogeni sunt încadrate în zona A. 
 

(7) În cazul terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează 

cu 500% începând cu al treilea an, în condițiile stabilite de Consiliul Local. 
 

(8) Pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe teren se majorează cu până 

la 500% conform criteriilor stabilite. Criteriile de încadrare a terenurilor în această categorie sunt 

prevăzute în hotărârea Consiliului Local de stabilire şi aprobare a acestora. 
 

Art.2 Obligaţii 
 

(1) Orice persoană juridică care efectuează operațiuni juridice în cursul unui an, care au ca efect 

pierderea dreptului de proprietate asupra unui teren, are obligaţia de  a  depune  o  declaraţie  în  acest  sens  
la  compartimentul  de  specialitate  al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile, 

inclusiv, de la data operațiunii. 
 

(2) Persoanele juridice sunt obligate să depună declaraţii chiar dacă beneficiază de reducere sau de scutire 

la plata impozitului/taxei pe teren. 
 

Art. 3 Sancţiuni 
 

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte: 
 

a) depunerea peste termen a declaraţiilor prevăzute la art. 2; 
 

b) nedepunerea declaraţiilor prevăzute la art. 2; 
 

(2) Contravenţia prevăzută la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 290 lei la 

1.158 lei, iar cea de la lit. b) cu amendă de la 1.158 lei la 2.595 lei. 
 

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se face de către persoane împuternicite din cadrul 

Compartimentului Încasări  Impozite și Taxe.  
 

(4) Contravenţiilor prevăzute în prezenta anexă li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 203/2018,  inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în 

termen de 15 zile de la data înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a 

jumătate din minimul amenzii. 

 
 

Art. 4 Bonificaţie 
 

(1)  Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 

2021, persoanelor fizice li se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul pe teren. 

 

(2 )   Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la   

       data de 31 martie 2021, persoanelor juridice li se acordă o bonificaţie de 5% la impozitul pe  

         teren. 



                                                                                                                                                           
 

 

CAP. III SCUTIRI 
 

Art. 1 Se acordă scutire la impozitul/taxă pe teren pentru: 
 

(1) Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public. 
 

(2) Terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  pe  durata  pentru  care  proprietarul  

menţine  afectaţiunea  de  interes public. 
 

(3) Terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public. 
 

(4) Terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi 

întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale. 
 

(5) Terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ. 
 

(6) Terenurile  aparţinând  asociaţiilor  şi  fundaţiilor  folosite  exclusiv  pentru activităţile fără scop 

lucrativ. 
 

(7) Terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor  prevăzute  la  

art.  3  alin.  (1)  lit.  b)  şi  art.  4  alin.  (1)  din  Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
 

(8) Suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric și protejate. 
 

(9) Terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate. 
 

(10) Suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării 

cercetărilor. 

 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CUPEȘ GHEORGHE 

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate, 

                               Secretar general comună, 

                                                                                                                                            Dan  Claudia 

   



 

 

   

 

 
 

 

 ANEXA NR. 3 LA H.C.L. NR. 23/30.04.2020   

 

 

CAP.  I  IMPOZITUL PE  MIJLOACELE  DE TRANSPORT  PENTRU  PERSOANE FIZICE ŞI 

JURIDICE 

 

 

Art. 1 Valoarea impozitului pe mijloace de transport 

 

 
 

(1) Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
 

 
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

Lei/200 cm3 sau fracțiune din 

aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) 
1.  Motociclete,  tricicluri,  cvadricicluri  şi  autoturisme  cu capacitatea 

cilindrică de pânã la 1600 cm3, inclusiv 

 

9 

2.  Motociclete,  tricicluri  și  cvadricicluri  cu  capacitatea cilindrică de 

peste 1600 cm3 
10 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3  şi 

2000 cm3 inclusiv 

 

21 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 

2600 cm3 inclusiv 

 

79 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3  şi 

3000 cm3 inclusiv 

 

159 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3  

320 

7. Autobuze, autocare, microbuze 27 
8.  Alte  vehicule cu  tracțiune mecanică cu  masă  totală maximă 

autorizată de până la 12 tone, inclusiv 

 

33 

9. Tractoare înmatriculate 21 
II. Vehicule înregistrate 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică Lei/200 cm3 
1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cm3  

4 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4800 cm3  

6 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 105 lei /an 
* În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 

 
 

(2) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

   

 

 
 

(3) Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 
 

 
 

 
Numărul de axe şi greutatea bută încărcată maximă admisă 

Impozitul (în lei/an) 
Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică 

sau echivalente 

recunoscute 

 

 
Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

I. două axe 
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 
2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 
3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 
4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1.257 
5. Masa de cel puţin 18 tone 555 1.257 

II. 3 axe 
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 

 

 

2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 

3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 

4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1.019 

5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone           1.019 
 

1.583 

6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone           1.019 1.583 

7. Masa de cel puţin 26 tone          1.019 1.583 

III. 4 axe 
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1.046 

3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1.046 1.661 

4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.661 2.464 

5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.661 2.464 

6. Masa de cel puţin 32 tone 1.661 2.464 

 



 

 

   

 

 
 

 

(4)  Combinaţii de  autovehicule  (autovehicule  articulate  sau  trenuri rutiere)  de transport marfă cu 

masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 
 

 

 
 
 

Numărul de axe şi greutatea bută încărcată maximă admisă 

Impozitul (în lei/an) 
Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică 

sau un 

echivalent 

recunoscut 

 

 
Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

I. 2+1 axe 
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 
2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 
3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 64 
4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 
5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 
6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 
7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 
8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1.408 

9. Masa de cel puţin 28 803 1.408 

II. 2+2 axe 
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 

3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 

4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 

5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1.537 

6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.537 2.133 

7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.133 3.239 

8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.133 3.239 

9. Masa de cel puţin 38 tone 2.133 3.239 

III. 2+3 axe 
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.698 2.363 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.363 3.211 
3. Masa de cel puţin 40 tone 2.363 3.211 

IV. 3+2 axe 
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.500  2.083 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.083 2.881 
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.881 4.262 
4. Masa de cel puţin 44 tone 2.881 4.262 

V. 3+3 axe 
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1.032 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.032 1.542 

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.542 2.454 
4. Masa de cel puţin 44 tone 1.542 2.454 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 
 

(5) Remorci, semiremorci, rulote * 
 

 
Masa totală maximă autorizată 

 
Impozit (lei) 

1. până la 1 tonă inclusiv 9 

2. peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37 

3. peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 56 

4. peste 5 tone 70 
* Cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) 

 

(6) Mijloace de transport pe apă 
 
 

Mijlocul de transport pe apă 
Impozit 

(lei/an) 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 27 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 73 

3. Bărci cu motor 274 

4.Nave de sport si agrement         1214 

5. Scutere de apă 274 

6. Remorchere şi împingătoare:                                                                                                                                             x 

a) Până la 500 CP inclusiv 728 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 1183 

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1821 

d) Peste 4.000 CP 2914 

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 237 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:                                                                                                                                      x 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv 237 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone si până la 3.000 tone, inclusiv 363 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 637 

 

 
 

(7) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul datorează 

impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în 

România. 



                                                                                                                                                           
 

 

 

2. Bonificaţie 
 

(1) Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 

2021, persoanelor fizice li se acordă o bonificaţie de 10% la impozitul pe mijloacele de 

transport. 

(2) Pentru plata cu anticipaţie a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie 

2021, persoanelor juridice li se acordă o bonificaţie de 5% la impozitul pe mijloacele de 

transport. 

 
 

3. Obligaţii 
 

Persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2020 deţin mijloace de transport radiate din 

circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulației pe drumurile publice, au obligaţia să 

depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, până la data de 31 martie 2021 

inclusiv. 

      

     

 

REGULAMENTUL 

Pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza comunei Chirnogeni care nu se 

supun înmatriculării 

  

Cap. I. PRINCIPII GENERALE 

Art.1 Prevederile prezentului regulament stabilesc procedura înregistrării vehiculelor care nu se supun 

înmatriculării și anume cele prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrata din prezentul 

Regulament, conform prevederilor legale în vigoare, precum și evidența și radierea acestora. 

Art.2 În sensul prezentului Regulament, expresiile și termenii de mai jos au următorul înțeles: 

1. MOPED –vehiculul cu 2,3 sau 4 roți, a cărui viteza maximă prin construcție nu depășește 45 

km/h și care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu capacitate 

cilindrică ce nu depășește 50 cm cubi sau cu un alt motor cu ardere internă, ori după caz, 

electric, a cărui putere nominală este de cel mult 4 kw. 

2. VEHICUL-sistemul mecanic care se deplasează pe drum, cu sau fără mijloace de 

autopropulsare, utilizat în mod curent, pentru transportul de persoane și/sau bunuri ori pentru 

efectuarea de servicii sau lucrări. 

Art.3 Pentru a circula pe drumurile publice din comuna Chirnogeni, vehiculele pentru care nu există 

obligația înmatriculării, trebuie să fie în bună funcționare și să îndeplinească condițiile tehnice minime 

stabilite în cartea tehnică de exploatare sau în fișa tehnică a vehiculului completată de solicitant pe 

propria răspundere. 

Art.4 Deținătorii de vehicule menționate în art.1, persoane fizice și juridice cu domiciliul sau sediul în 

comuna Chirnogeni, sunt obligați să le înregistreze înainte de a le pune în circulație și să solicite 

radierea lor din evidență, potrivit prezentului Regulament.  

Art.5 Deținătorii de vehicule înregistrate au obligația să monteze acestea, după caz, una sau două 

plăcuțe cu numărul de înregistrare. 



                                                                                                                                                           
 

 

 

Cap.II VEHICULE 

Înregistrarea mopedelor, mașinilor autopropulsate pentru efectuarea de servicii sau 

lucrări, mașinilor agricole sau forestiere, tractoarelor care nu se supun înmatriculării 

 

Art.6 Autoritatea competentă pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor de pe raza comunei 

Chirnogeni, care nu se supun înmatriculării este Primaria comunei Chirnogeni, prin compartimentul 

impozite și taxe locale. 

Art.7 Persoana fizică sau juridică care deține vehicule înregistrate în alte localități și are sau își 

stabilește domiciliu sau reședința în comuna Chirnogeni, este obligată să le înregistreze în termen de 30 

zile de la data stabilirii domiciliului ori reședinței proprietarului sau mandatarului acestuia în comuna 

Chirnogeni. 

Art.8   Înregistrarea vehiculului se face pe baza următoarelor documente: 

• Cererea solicitantului 

• Actul de proprietate al vehiculului; 

• Actul de identitate sau certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerțului; 

• Cartea de identitate a vehiculului (după caz); 

• Dovada efectuării inspecției tehnice periodice (după caz); 

         Primăria comunei Chirnogeni, precum și instituțiile publice, aflate în subordinea Consiliului 

Local al comunei Chirnogeni sunt scutite de la plata taxei de înregistrare pentru vehicule. 

 

Art.9 Pentru fiecare vehicul înregistrat se eliberează un certificat de înregistrare, care se înmânează 

personal solicitantului sau mandatarului acestuia. 

Art.10 La înregistrare, vehiculului i se atribuie un număr de înregistrare și după caz, una sau două 

plăcuțe cu numărul de înregistrare. 

Art.11 Plăcuțele cu numărul de înregistrare trebuie să aibă fondul reflectorizant, de culoare galbenă, iar 

literele și cifrele, în relief, de culoare neagră; 

Art.12 În cazul schimbării oricăror date referitoare la proprietar ori la vehicul, înscrise în certificatul de 

înregistrare, titularul acestuia este obligat să solicite autorității emitente eliberarea unui nou certificat 

de înregistrare, în termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit această modificare. 

 

CAP.III  RADIEREA DIN CIRCULAȚIE A VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN 

ÎNMATRICULĂRII 

Art.13 Radierea vehiculelor prevăzute la art.1 se face de către Primăria comunei Chirnogeni prin 

Compartimentul Impozite și taxe locale, la cererea proprietarului sau mandatarului acestuia în 

următoarele cazuri: 

• Proprietarul sau mandatarul acestuia dorește retragerea din circulație a vehiculului și face 

dovada acestuia într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii; 

• Proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrării vehiculului; 

• La trecerea vehiculului în proprietatea altei persoane, în condițiile legii; 

• La schimbarea domiciliului, a reședinței sau a sediului proprietarului; 

• Pe raza de competență a altei autorități decât cea care a efectuat înregistrarea; 



                                                                                                                                                           
 

 

• La scoaterea definitivă din România a vehiculului respectiv; 

• În cazul furtului, radierea din circulație se efectuează după 30 de zile de la data înregistrării 

plângerii la autoritatea care a efectuat înregistrarea, la solicitarea proprietarului; 

• Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiază în baza hotărârii 

instanței de judecată, conform legii, de către autoritatea care a efectuat înregistrarea; 

• Este interzisă circulația pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidență; 

Art.14 Radierea se comunică în termen de 30 de zile Compartimentului de impozite și Taxe și 

deținătorului de către Compartimentul Impozite și taxe, potrivit legii; 

Art.15 Radierea vehiculelor prevăzute la art.1 se face pe baza următoarelor documente: 

• Cererea solicitantului, 

• Actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare 

al solicitantului, în cazul persoanelor juridice, în original și în copie, 

• Actul de proprietate al vehiculului în original și în copie, 

• Certificatul de înregistrare, în original. 

Art.16 Radierea se face prin retragerea certificatului de înregistrare și a plăcuței sau plăcuțelor cu 

numărul de înregistrare. 

CAP.IV OBLIGAȚIILE DEȚINĂTORILOR DE VEHICULE 

Art.17 Proprietarul de vehicul, persoană fizică și persoană juridică cu domiciliul, sediul sau reședința 

în comuna Chirnogeni, este obligat: 

• Să declare autorității emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înregistrare, în 

cel mult 48 de ore de la constatare; 

• Să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus; 

• Să depună imediat, la autoritatea emitentă, originalul certificatului de înregistrare, dacă, după 

obținerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia; 

• Vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, tractoarele folosite în exploatări agricole și 

forestiere trebuie să fie dotate, prin construcție, cu instalații de iluminare, semnalizare 

luminoasă și avertizare sonoră, omologate, care să corespundă condițiilor tehnice stabilite de 

autoritatea competentă; 

• În circulația pe drumurile publice mopedul trebuie să fie echipat cu:  

• Instalație de frânare eficace, 

• Sistem de avertizare sonoră, 

• Instalație de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonică și de 

protecție a mediului.                       

                                   ANEXA NR.1 

Vehiculele care se supun procedurii înregistrarii sunt următoarele: 

• Troleibuzele 

• Mopedele 

• Tractoarele, cu excepția celor care îndeplinesc condițiile legale pentru a fi înmatriculate la 

autoritatea competentă 

• Utilajele tractate interschimbabile agricole sau forestiere 



                                                                                                                                                           
 

 

• Mașinile autopropulsate pentru lucrări, cu roți, care păstrează caracteristicile de bază ale unui 

tractor, având cel puțin două axe și o viteză maximă constructivă mai mare sau egală cu 6 km/h 

și mașinile pentru lucrări altele decât cele autopropulsate; 

• Autocositoare 

• Autoexcavator 

• Autogreder sau autogreper 

• Buldozer pe pneuri 

• Compactor autopropulsant 

• Excavator cu racleți pentru săpat șanțuri 

• Excavator cu rotor pentru săpat șanțuri 

• Excavator pe pneuri 

• Buldoexcavator 

• Freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat 

• Freza rutieră 

• Încărcător cu o cupă pe pneuri 

• Instalație autopropulsată de sortare-concasare 

• Macara cu greifer 

• Macara mobilă pe pneuri 

• Macara turn autopropulsată 

• Mașină autopropulsată pentru oricare dintre următoarele: lucrări terasamente, construcția și 

întreținerea drumurilor, decopertarea îmbrăcăminții asfaltice la drumuri, finisarea drumurilor, 

forat, turnarea asfaltului, înlăturarea zăpezii 

• Mașină folosită exclusiv pentru transportarea recoltei de pe câmp 

• Sașiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne 

• Tractor pe pneuri 

• Troliu autopropulsat 

• Utilaj multifuncțional pentru întreținerea drumurilor 

• Mașină pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa 

• Mașină pentru măcinat și compactat deșeuri 

• Mașină pentru marcarea drumurilor 

• Mașină pentru tăiat și compactat deșeuri 

• Vehicule urbane pe șine destinate circulației pe drumurile publice, inclusiv tramvaiele 

• Vehicule cu tracțiune animală 

• Orice alte autovehicule destinate circulației pe drumurile publice care nu se supun 

înmatriculării. 

 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CUPEȘ GHEORGHE 

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate, 

                               Secretar general comună, 

                                                                                                                                            Dan  Claudia 

   



                                                                                                                                                           
 

 

 
                   

 Anexa 4 la HCL nr. 23/30.04.2020 
 

TAXA PENTRU SERVICIILE DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

              Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în România în baza unui contract 

sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu 

excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloace de informare în masă scrise și audiovizuale. 

              Cota taxei  stabilită de Consiliul Local   la 3% din valoarea contractului. 

              Taxa pentru servicii de reclamă  și publicitate se varsă la bugetul local până la data de 10 a lunii 

următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de servicii de reclamă și publicitate. 

TAXA PENTRU AFIȘAJ  ÎN  SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

               Orice persoană care utilizează un panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, cu 

excepția celei care intră sub incidența art. 477, datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul  articol către 

bugetul local al autorității administrației publice în raza căreia este amplasat panoul, afișajul sau structura de 

afișaj respectivă. 

               Valoarea taxei ptr. afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual, prin înmulțirea 

numărului de mp. a suprafeței afisajului pentru reclamă sau publicitate cu suma aprobată de  Consiliul Local, 

astfel: 

          - în cazul unui afișaj situat în locul în care persoane derulează o activitate economică, suma este de  34 lei 

/m²/an  sau fracțiune de m². 

          - în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, suma este de 25 

lei/mp/an sau  fracțiune  de  mp.       

             Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau 

fracțiune din lună dintr-un an calendaristic în care se afișează în scop de reclamă și publicitate. 

               Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, în două rate egale, pana la 31 

martie și 30 septembrie inclusiv. 

                Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate datorată aceluiași buget local de către 

contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de 

plată. 

               Consiliile Locale pot impune persoanelor care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și 

publicitate să depună o declarație  la compartimentul de specialitate al autorității administrației locale în termen 

de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                           
 

 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 

Art. 1 Cote şi valori de impozitare 
 

(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea 

biletelor de intrare şi a abonamentelor. 
 

(2) Cota de impozit se determină după cum urmează: 
 

a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic 

sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 

competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%; 

b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5%. 

 

Art. 2 Obligaţii 
 

(1) Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu cele mai sus prezentate, 

au obligaţia de a depune o declaraţie la Compartimentul Încasări, impozite și taxe, până la data stabilită 

pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. 
 

(2) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10 inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut 

loc spectacolul. 

 
 
 
 

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CUPEȘ GHEORGHE 

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate, 

                               Secretar general comună, 

                                                                                                                                            Dan  Claudia 

   



 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 5 LA HCL NR. 23/30.04.2020 
 

TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,  

AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR  

 
A. Taxe pentru eliberarea certificatelor de urbanism 

 

SUPRAFAŢA TAXA (lei) 

a) până la 150 m
2
, inclusiv 7 

b) între 151 – 250 m
2
, inclusiv 8 

c) între 251 – 500 m
2
, inclusiv 10 

d) între 501 – 750 m
2
, inclusiv 13 

e) între 751 – 1.000 m
2
, inclusiv 16 

f) peste 1.000 m
2 16 + 0.01 lei/m

2
 

pentru fiecare m
2 

care depăşeşte 1.000 m
2 

 

B. Taxe pentru eliberarea avizelor, a certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire și a 

autorizațiilor pentru scoaterea temporară din folosință a domeniului public și/sau privat 
 

(1) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului inițial. 
 

(2) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism ș i amenajarea teritoriului 

este de 17 lei. 
 

(3)  Taxa  pentru  eliberarea  unei  autorizații  de  construire  pentru  o  clădire rezidențială  sau  

clădire-anexă  este  egală  cu  0,5%  din  valoarea  autorizată  a lucrărilor de construcții. 
 

(4) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la pct. 

(3) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor 

aferente. 
 

(5) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală c u 30% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea autorizației iniț iale. 
 

(6) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții   este   egală   cu   

0,1%   din   valoarea   impozabilă   stabilită   pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții 

desființate. 
 

(7) a) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavă ri necesare lucrărilor de cercetare și 

prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice ș i a studiilor privind ridicările 
topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează  de  către  titularii  drepturilor  de  

prospecțiune  și  explorare  este  de 

       4 lei/m2. 

b) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare și prospectare, contribuabilii  au  

obligația  să  declare  suprafața  efectiv  afectată  de  foraje  sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă 

de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizație, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte 

suprafața efectiv afectată. 



 

 

 

 

 

 

 

(8) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea 
realizării unei constructii, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din 

valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier. 
 

(9) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori 

campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție. 
 

(10) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, 

corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spaț iile publice este de 9 lei/m
2
. 

 
(11) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice 
de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de 14 lei pentru 
fiecare racord. 

 
(12) Taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului este de 16 lei. 
 

 

(13) Mod de aplicare. Pentru taxele prevăzute la punctele (3) și (4) stabilite pe baza valorii autorizate a 

lucrărilor de construcție se aplică următoarele reguli: 
 

a) taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită 

autorizația de construire și se plătește înainte de emiterea acesteia; 
 

b) pentru taxa prevazută la pct. (3) și (4), valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică 

decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, 

art.457; 
 

c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data 

la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declaratie 

privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației 
publice locale; 

 

d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind  valoarea  

lucrărilor  de  construcții,  compartimentul  de  specialitate  al autorității administrației publice locale 
are obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție; 

 

e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorității 

administratiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferența de 
taxă datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice diferență de taxă care trebuie rambursată 

de autoritatea administrației publice locale. 
 

(14) Regularizarea taxei pentru autorizaţia de construire la terminarea lucrărilor, se face pe baza valorii 

reale a lucrărilor de construcţie, valoare care nu poate fi mai mică  decât  cea  determinată  conform  

anexei  privind  impozitul  pe  clădiri  din hotărârea de consiliu aferentă anului când a fost terminată 

lucrarea. 
 

(15) Referitor la taxa pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului, pentru 

avizele comisiilor tehnice sau colegiilor constituite prin dispoziţii ale  Primarului  Comunei Chirnogeni,  

care  cuprind  specialişti  în  domeniile respective, atât din cadrul aparatului propriu cât şi din cadrul 

instituţiilor de specialitate care sunt special împuterniciţi de conducerile executive respective, petentul va 

prezenta, la momentul eliberării avizului menţionat, o copie a documentului de plată. 
 

(16) Avizele se eliberează doar dacă respectiva documentaţie a fost supusă analizei comisiei de resort în 

baza unei solicitări exprese, respectiv dacă avizul a fost prevăzut în certificatul de urbanism. 
 

(17) Pentru obţinerea avizelor impuse în certificatul de urbanism solicitantul va depune: 

-  cerere; 

-  copie certificat de urbanism; 



 

 

 

 

 

 

-  documentaţia anexă; 

-  taxă conform prezentei hotărâri pentru fiecare aviz, achitată cu anticipaţie, prin chitanţă la 

casieria primăriei sau cu ordin de plată la trezorerie; 

-  taxă pentru fiecare aviz percepută de către unitatea emitentă, achitată cu 

anticipaţie, prin chitanţa la casieria primăriei sau cu ordin de plată la trezorerie. 
 

(18) Modelul declaraţiei pentru regularizarea taxei autorizaţiei de construire la terminarea 

lucrărilor: 
 

DOMNULE PRIMAR, 

 
Subsemnatul(a)    cu 

domiciliul în _____________, str.   rog aprobarea eliberării 

procesului verbal de recepţie (parţială) pentru lucrările executate în ________, 

  , nr. 

  , conform autorizaţiei de construcţie nr. 

    din data de    

pentru următoarele lucrări executate (până în acest stadiu) : 
 

 
 

lucrări rămase de executat: 
 

 
 

lucrările au fost terminate la data de 

  . 

Declar pe proprie răspundere în cunostinţa prevederilor legale în vigoare că valoarea 

lucrărilor rezultate (în acest stadiu) a fost de 

   lei, din care pentru spaţiul comercial (sediul de 

firmă) valoarea a fost de   lei. 

Mi s-a pus în vedere răspunderea ce o antrenează constatarea ulterioară cu privire 

la necesitatea declarării valorii reale a construcţiei executate. 

Data: Semnătura: 
 

 

DOMNULUI PRIMAR AL COMUNEI CHIRNOGENI 



                                                                                                                                                           
 

 

 

19 (1) Taxa pentru eliberarea certificatelor de nomenclatură stradală şi adresă este de 16 lei. 
 

(2) Acte necesare: 

- cerere tip; 

- act de proprietate –copie; 

- plan de situaţie executat de o persoană fizică/juridică autorizată în domeniul cadastrului, geodeziei 

şi cartografiei, plan care va conţine un tabel cu coordonate 

stereo 70 pe suport de hârtie şi suport magnetic; 

- istoric de rol fiscal în cazul actelor de proprietate mai vechi de anul 1990. 

 
 20 (1) Taxa pentru eliberarea atestatului de  producător este de 63 lei, iar pentru eliberarea carnetului de 

comercializare (a produselor din sector agricol) este de 28 lei. 

 (2)  Acte necesare: 

- cerere tip; 

- certificatul de producător anterior în original şi actul de proprietate prin care dovedeşte că deţine 

în proprietate o suprafaţă de teren arabil; 

- carnet de sănătate pentru animale, păsări şi colonii de albine; 

- adeverinţă din care să reiasă că primeşte o cotă parte din produse, de la Asociaţia agricolă 

unde este lucrat terenul proprietatea solicitantului de certificat de producător; 

- actele de identitate ale rudelor de gradul I care urmează a fi trecute pe certificatul de producător, 

în copie. 

 

  21 (1) Taxa pentru eliberarea autorizatiei  pentru unităţile ce desfăşoară activităţi economice se stabileşte 

în sumă de 16 lei. 
 

     (1.1.) Taxa pentru eliberare aviz  program  de  funcționare  este de 16 lei. 

 

Autorizațiile prevăzute la punctul 3 se vizează anual până la 31 decembrie a anului în curs pentru anul 

următor. 

1.2 – pentru neachitarea pâna la data scadentă de 31 ianuarie a taxelor anuale de vizare 

autorizaţie de funcţionare şi vizare anuală program de funcţionare, se vor percepe 

penalităţi şi dobânzi de întârziere, conform codului fiscal, în cuantum de 1% /lună. 
 

   (2) Taxa de viză pentru autorizațiile privind desfăşurarea unei  activităţi economice este  de 11 lei. 

   

   (2.1.)Taxa viză anuală program de funcționare este de 11 lei. 

 

     (3) Taxa pentru eliberarea  autorizațiilor sanitare de funcționare este de 21 lei. 

22. Taxa pentru eliberarea /vizare anuală a autorizației privind desfășurarea 

activității de  alimentație publică este de 2076 lei . 

      Persoanele a căror activitate este înregistratǎ în grupele  561 - Restaurante, 563 – 

Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – alte activități recreative și distractive, potrivit 
clasificării activităților din economia națioanală-CAEN, actualizată prin Ordinul Președintelui Institutului 
Național de Statistică, nr. 337/2007 privind atualizarea activităților din economia națioanală- CAEN, datorează 
bugetului local al comunei Chirnogeni, în a cărui raza administrativ-teritorială se desfășoară activitatea, o taxă 

pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație 
publică de 2076 lei. 

     Autorizația privind desfășurarea activității de  alimentație publică, în cazul în care 

comerciantul îndeplinește condițiile prevăzute de lege, se emite de către primar.  

23. Taxa avizare  P.U.Z. – 2076 lei 



                                                                                                                                                           
 

 

24. Taxa avizare  P.U.D. – 1246 lei   

25. Taxa înregistrare contract arendă și act adițional 11 lei/contract/act adițional 

26. Taxa eliberare de adeverințe - 6 lei/bucata. 

27. Taxa eliberare de certificate de proprietate: 

        - ptr. animale sub 2 ani -  6 lei/animal                                                      

        - ptr. animale peste 2 ani -  6 lei/animal. 

28. Certificarea, (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra  animalelor : 

                      Animale -  sub 2 ani – 6 lei/animal 

                                     - peste 2 ani -  6 lei/animal 

29. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală -  11 lei/buc 

30. Taxa pentru măsurători teren agricol – 52 lei/fiecare hectar măsurat. 

31.Taxă pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii 

fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor 

pentru terenurile agricole și forestiere – 16 lei . 

32. Taxă pentru eliberare copie xerox plan parcelar 38 lei. 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CUPEȘ GHEORGHE 

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate, 

                               Secretar general comună, 

                                                                                                                                            Dan  Claudia 

   

 



                                                                                                                                                           
 

 

Anexa  6 la HCL nr. 23/30.04.2020  

TAXE PENTRU ACTIVITATEA DE STARE CIVILĂ 

 1.Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă – 519 lei. 

 2.Taxa pentru înregistrare la cerere, în actele de stare civilă, a schimbării numelui și 

sexului –20 lei. 

 3.Taxa pentru transcriere, la cerere, în registrele de stare civilă română, a actelor de 

stare civilă întocmite de autoritațile străine – 20 lei 

 4.Taxa  pentru înregistrare la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei – 10 

lei. 

5.Taxe pentru eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, 

distruse sau deteriorate – 20 lei. 

Constituie contravenţii la regimul actelor de stare civilă următoarele fapte: 

a)nedeclararea naşterii sau decesului în condiţiile şi în termenele prevăzute de lege; 

b)  omiterea declarării, în faţa ofiţerului de stare civilă, a unor date referitoare la starea 

civilă a persoanelor sau declararea lor în mod inexact; 

c)pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civilă; 

d)  neprezentarea  certificatelor  de  stare  civilă  sau  extraselor  eliberate  de autorităţile  

străine,  ofiţerului  de  stare  civilă  de  la  locul  de  domiciliu,  pentru 

transcrierea în registrele de stare civilă în termenul prevăzut în art. 43 alin. (2) din 

Legea nr. 119/1996. 

 Contravenţiile prevăzute la punctul a) se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 150 lei, 

iar cele de la punctele b), c) şi d) cu amendă de la 100 lei la 200 lei conform Legii nr. 

119/1996 cu privire la actele de stare civilă, completată cu dispoziţiile Ordonanţei 

Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 

   Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se face de către primar sau 

persoanele împuternicite prin dispoziția primarului. 
 

                                                                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CUPEȘ GHEORGHE 

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate, 

                               Secretar general comună, 

                                                                                                                                            Dan  Claudia 

   



 

 

 

 

 

 

 

Anexa   7 la  HCL  nr. 23/30.04.2020 

ALTE TAXE LOCALE ALE BUGETULUI LOCAL 
 

 1.Taxa pentru depozitarea de materiale în locuri publice este de 14 lei/mp/zi 

 2. Taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul  comerțului  în piețe, târguri este de 15 lei/zi.  

 3. Taxa pentru vânzarea de cherestea în piețe, târguri este de 15 lei/zi. 

 4. Taxa  pentru utilizarea  Clubului Căminului Cultural Chirnogeni, pentru nunți și baluri este de 300 

lei, iar pentru pomeni este de 100 lei. 

  5.Taxa  pentru utilizarea Căminului Cultural Chirnogeni și Plopeni, pentru nunți și baluri este de 

1000 lei. 

  6. Taxa pentru utilizarea Căminului Cultural Chirnogeni și Plopeni, pentru botezuri  este de 500 lei.  

  7. Taxa pentru utilizarea Casei Mortuare Chirnogeni este în cuantum de 200 de lei. 

  8.  Taxa garanție utilizat veselă și mobilier  -   cămine culturale este de 300 lei. 

  9.  Taxa utilizare Cămin Cultural Credința pentru nunți, botezuri, baluri este de 500 lei. 

 10. Taxa comerț stradal  - 20 lei/zi. 

 11. Taxa pază obștească  - 30 lei/an/cap gospodarie. 

   11.1: pentru neachitarea taxei de pază obştească la termenele scadente conform  codului fiscal, se 

percep penalităţi şi dobânzi de întârziere, în cuantum de 1% pe lună;  

   Pensionarii din comuna Chirnogeni și persoanele cu grad I de handicap (grav) sunt scutite  de la plata 

pazei obștești. 

 12. Taxa cazan țuică - 25 lei/cazan. 

 13. Taxa loc de  veci  în  cuantum de 100 lei pentru locuitorii cu domiciliul în comuna Chirnogeni și 

500 lei pentru persoanele care nu au domiciliul în comuna Chirnogeni. 

 14.Taxa pentru exploatare nisip (carieră) 50 lei/tonă. 

 15.Taxa utilizare teren de sport pavimentat cu gazon artificial din localitatea Chirnogeni-30 lei/oră. 

 16.Taxa de utilizare a buldoexcavatorului în sumă de 100 lei/oră pentru persoanele fizice, pentru 

locuitorii comunei și în sumă de 150 lei/oră, pentru cei din afara comunei Chirnogeni cât și pentru 

persoanele juridice. 

 17.Taxa de utilizare a  tractorului cu remorcă  pentru transport, în suma de 50 lei/oră. 

 18.Taxa de utilizare a vidanjei, în sumă de 50 lei/ora cisterna care nu include și prestare manualǎ. 

 19.Taxa de transport cu microbuzul, în sumă de 2,5lei/km. 

 20.Taxa de utilizare cositoare în sumă de 130 lei/ha. 

 21. Taxa pentru alte activități (organizare de șantier)-10 lei/mp/lună; 

 22. Taxa pentru spații depozitare, dependințe aferente- 2 lei/mp/lună.  

       Tarifele privind  închirierea/ concesiunea  spațiilor / bunurile din domeniul privat se actualizează 

anual pâna la data de 31 ianuarie a anului în curs pentru anul precedent, cu indicele ratei de inflație 

ale anului precedent. 

23.Taxa xerox 0,5 lei /pag. format A4. 

24. Taxa utilizare aparat măsurat GPS  - 100 lei/zi cu obligația întocmirii unui proces- verbal de 

predare-primire. 

 25.Taxa pentru întocmire dosar procedură conform Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de 

reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan, în cuantum de 50 

lei/dosar întocmit de persoana responsabilă; 

 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CUPEȘ GHEORGHE 

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate, 

                               Secretar general comună, 

                                                                                                                                            Dan  Claudia 



 

 

 

 

 

 

 

  

Anexa 8 la HCL nr. 23/30.04.2020 

REGULAMENT DE ADOPTARE A TAXELOR SPECIALE 

Se instituie taxe speciale pentru înființarea și funcționarea unor servicii din cadrul 

Primăriei Comunei Chirnogeni în conformitate cu regulile de mai jos: 

Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind etapele și modalitățile ce 

trebuie îndeplinite în procedura de adoptare și aplicare a taxelor speciale. 

Prevederile prezentului regulament se aplică în toate cazurile în care autoritățile 

administrației publice locale hotărăsc instituirea, administrarea și gestionarea serviciilor 

publice locale create în interesul persoanelor fizice și juridice. 

Având în vedere obligația autorităților publice locale de a asigura un cadru 

civilizat, curat, confortabil, liniștit și sigur se impune instituirea taxelor speciale.  

Taxele speciale urmează a fi introduse în următoarele domenii: 

 - amenajarea  și întreținerea spațiilor verzi 

 - administrarea  cimitirelor 

 - prestarea unor servicii legate de folosirea domeniului public 

 - autorizarea/avizarea desfășurării unor activități 

 - crearea unui mediu propice desfășurării activităților economice și siguranța cetățenilor 

 - avizarea unor activități legate de colectarea  de deșeuri sau materiale refolosibile 

 - prestarea unor servicii legate de folosirea domeniului public 

 - construirea, modernizarea, exploatarea  și întreținerea străzilor, drumurilor și a 

spațiilor de circulație pietonală 

 - întreținerea și modernizarea căminelor culturale 

Cuantumul taxelor speciale se stabilește anual, iar veniturile obținute din acestea 

se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înființarea 

serviciilor publice locale, precum și pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și 

funcționare ale acestor servicii, precum și a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor 

pentru care acestea au fost instituite. 
 

1.  TAXA DE SALUBRIZARE 

 

(1)  Prezenta  taxă  este  instituită  ca  taxă  specială  în  temeiul  prevederilor art. 

484 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  fiind 

fundamentată pe necesitatea asigurării prestațiilor efectuate pentru salubrizarea 

localității, de care beneficiază întreaga comunitate locală și individual, cei care nu 

dețin un contract individual de salubritate. 

 

(2)  Taxa  de  salubrizare  este  datorată numai de  persoane  fizice  –  locuitori ai 

Comunei Chirnogeni. 

 

(3) Toate persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea permanentă sau 

temporară pe teritoriul administrativ al Comunei Chirnogeni, nu plătesc taxa de 

salubrizare – dar trebuie să aibă încheiate contracte directe cu prestatorii de servicii 



 

 

 

 

 

 

 

specializaţi pentru ridicarea, transportul, depozitarea şi neutralizarea deşeurilor 

produse,  precum  şi  să  contracteze  şi  să  efectueze  acţiunile  necesare  de 

dezinsecţie şi deratizare a sediilor şi punctelor de lucru ori de câte ori este 

necesar. 

 

(4) Cuantumul taxei se stabilește astfel: pentru persoană fizică - la suma de 8,14 lei 

(TVA inclus) pe  persoană/lună, se asigură subvenționarea de la bugetul local  de 

3,64 lei/persoană/lună și este 54 de lei/persoană pe an, respectiv 4,5 

lei/persoană/lună. 

 

  4.(1): pentru neachitarea taxei de salubrizare la termenele scadente conform  codului 

fiscal, se percep penalităţi şi dobânzi de întârziere, în cuantum de 1% lună; 

(5) Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare următoarele categorii de contribuabili: 

a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele veteranilor de război 

care nu s-au recăsătorit; 

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate 

ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi în alte legi; 

 

(6) Scutirea de la plata taxei de salubrizare, se acordă pe bază de cerere, proporţional 

cu perioada rămasă până la sfârşitul anului, începând cu luna următoare celei în 

care persoana în cauză prezintă actele prin care se atestă încadrarea într-una din 

categoriile susmenţionate. Copia actului rămâne ca document oficial la 

compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, care îl 

certifică pentru conformitate. 

 

(7) În cazul persoanelor cu handicap, scutirea de la plata taxei de salubrizare se 

stabilește pe baza listelor transmise de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Constanţa, cât și a cererilor depuse de persoanele îndreptățite, 

urmând ca aceasta să fie aplicată începând cu luna următoare celei în care au fost 

depuse datele menționate anterior. 

 

(8) Scutirea se acordă persoanelor deţinătoare de legitimaţii de veterani de război sau 

hotărâri care atestă calitatea de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în alte legi. 

 

(9) Contribuabilii au obligaţia de a depune o declaraţie la Compartimentul Încasări, 

Impozite și  Taxe, în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricărei modificări în 

ceea ce priveşte numărul de persoane care locuiesc în imobil. 

 

(10) Declararea se va face pe propria răspundere sub sancţiunile aplicate faptei de fals 

în actele publice. 

 



 

 

 

 

 

 

 

(11) În vederea urmăririi corectitudinii declarării numărului de persoane existente în 

fiecare apartament, asociaţiile de proprietari au obligaţia să furnizeze, ori de câte ori 

este nevoie, informaţiile necesare legate de cele menţionate mai sus. 

 

(12) În vederea scăderii de la plata taxei de salubrizare persoana interesată va depune 

o cerere la care va anexa documente justificative. Scăderea de la plata taxei de 

salubritate se face începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care se depune 

cererea. 

 

(13) Impunerea la plata taxei de salubrizare se face începând cu data de întâi a lunii 

următoare celei în care este menţionată în declaraţie. 

 

(14) Contribuabilii, persoane fizice, sunt obligaţi să depună declaraţia de impunere, 

chiar dacă aceştia beneficiază de reducere sau sunt scutiţi de la plata taxei de 

salubrizare. 

 

(15) În caz de deces scăderea taxei de salubrizare se efectuează cu data de întâi a lunii 

următoare apariţiei acestei situaţii şi necesită depunerea copiei după certificatul de 

deces. 

 

(16)   Nedeclararea   sau   declararea   eronată,  constituie   contravenţie   şi   se 

sancţionează cu amendă între 73 lei și 290 lei. 

 

(17) Contravenţiilor prevăzute mai sus li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului 

nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi  completările ulterioare, Legii 

nr. 203/2018,  inclusiv posibilitatea achitării pe loc sau în termen de 15 zile de la data 

înmânării procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate 

din minimul amenzii. 

 

 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

CUPEȘ GHEORGHE 

 

 

                                                                                                                      Contrasemnează pentru legalitate, 

                               Secretar general comună, 

                                                                                                                                            Dan  Claudia 
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