
                     
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
   CONSILIUL LOCAL   

                                                                     
 
 

  
H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2021 
 
 
 

Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Aricestii Rahtivani, numarul 20732 din 27.10.2020, prin 

care se propune aprobarea  impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021; 
- Raportul de specialitate nr.20909 din 28.10.2020, întocmit de Serviciul Buget Finanțe și Investiții din 

cadul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani; 
- Rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul Consiliului local; 

     - Art. 491 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare 
care prevede faptul ca in cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale care consta intr-o anumita suma in 
lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual tinand 
cont de rata inflatiei; potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor: „pentru indexarea impozitelor 
si taxelor locale aferente anului 2021, consiliile locale vor utiliza rata inflatiei de 3,8 %”; 
      - Comunicatul de presa nr. 15/14.01.2020 emis de Institutul National de Statistica ; 
 

În conformitate cu:     
      - Prevederile Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completarile 
ulterioare; 
      - Prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile și completarile 
ulterioare; 
      -  Dispozitiile articolului 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
      - Dispozitiile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
ulterioare; 
      -  Dispozitiile art. 129 alin. (3) lit. c), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
      -  Dispozitiile art. 5 alin. (1), lit. a), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
      In temeiul art. 139 alin. (3) lit. c) si al art. 196 alin. (1) lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
  
 
 

        Consiliul local al comunei Aricestii Rahtivani, judetul Prahova, adoptă prezenta 
 
                                                 H O T Ă R Â R E : 

 
       Art.1 Valorile impozabile pe mp de suprafata construita desfasurata la cladiri, apartinand persoanelor 
fizice conform art. 457 alin. (2) din Codul fiscal, sunt cele din anexa nr. 1 care face parte integranta din 
prezenta hotarare. 
 
      Art.2 Cota impozitului pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă în cazul      persoanelor fizice 
conform art. 457 alin. (1) din Codul fiscal se stabileşte la 0,08 %. 
 

    



     Art.3 Cota impozitului pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice conform  art. 458 alin. (1) 
din Codul fiscal se stabileşte la 0,2 %. 
 
     Art.4 Cota impozitului pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi 
din domeniul agricol, conform art. 458 alin.(3) din Codul fiscal este 0,4 %. 
 
     Art.5 Cota  impozitului pentru clădirile nerezidenţiale stabilită conform art. 458 alin.(4) din Codul fiscal la 
care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor art. 458 alin. (1) în cazul persoanelor fizice 
este 2 %. 
 
     Art.6 Cota impozitului / taxei pentru clădirile rezidenţiale în cazul persoanelor juridice stabilită conform 
art. 460 alin.(1) din  Codul fiscal, se stabileşte la 0,1 %. 
 
     Art.7 Cota impozitului / taxei pentru clădirile nerezidenţiale în cazul persoanelor juridice stabilită conform 
art. 460 alin.(2) din Codul fiscal, se stabileşte la 1,06 %. 
 
    Art.8 Cota impozitului / taxei pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 
persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol stabilita conform art. 460 alin.(3) din Codul 
fiscal este 0,42 %. 
 
   Art.9 Cota impozitului / taxei pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani 
anteriori anului de referinţă în cazul persoanelor juridice, stabilita conform art. 460 alin.(8) din Codul fiscal 
este 5,3 %. 
 
    Art.10  Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie 2020, a impozitului pe cladiri, datorat pentru 
intregul an, de catre contribuabili, persoane fizice si juridice,conform art. 462 alin. (2), se acorda o 
bonificatie de 10 % . 
 
     Art. 11 Se aproba scutirea de la plata impozitului pe cladiri,  pentru : 
         a) cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si 
intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale conform art. 456 alin (2) lit. (c);  
     
    Art.12 Sumele care se folosesc la stabilirea impozitului / taxei pe teren, conform art. 465 alin. (2), teren 
intravilan categoria de folosinta curti constructii si alin. (4), teren intravilan, alta categorie de folosinta, din 
Codul fiscal, sunt prevazute in tabelul din Anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 
    Art.13 Sumele care se folosesc la stabilirea impozitului / taxei pe teren conform art. 465 alin. (7), teren 
amplasat in extravilan, din Codul fiscal, sunt prevazute in tabelul din Anexa nr. 3, care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 
 
    Art.14  Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie 2020, a impozitului pe teren , datorat pentru 
intregul an, de catre contribuabili, persoane fizice si juridice conform art. 467 alin. (2), se acorda o 
bonificatie de 10 %.  
 
   Art.15 Se aproba scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, pentru : 
     a)terenurile utilizate pentru functionarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si 
intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale conform art. 464 alin. (2) lit (d); 
         
    Art.16 Sumele care se folosesc la stabilirea impozitului pe mijloacele de transport conform art. 470 alin. 
(2) si alin. (8) din Codul fiscal, sunt prevazute in tabelul din Anexa nr. 4, care face parte integranta din 
prezenta hotărâre. 
 
    Art.17 Impozitul pentru mijloacele de transport hibride conform art. 470 alin. (3) din Codul fiscal, se 
reduce cu 75%. 
 



      Art.18 Pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie 2020, a impozitului pe mijloc de transport, 
datorat pentru intregul an, de catre contribuabili, persoane fizice si juridice conform art. 472 alin (2), se 
acorda o bonificatie de 10 %. 
                         
     Art.19 Pentru impozitele anuale, de pana la 50 lei inclusiv, pe cladiri, terenuri si mijloace de transport, 
datorate bugetului local de catre contribuabili conform art. 462 alin (3), art. 467 alin (3) si art. 472 alin. (3) nu 
se acorda bonificatii la plata. Se platesc integral pana la primul termen de plata.   
 
     Art.20 (1) Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism stabilita conform art. 474 alin. (2) este 
prevazuta în anexa nr. 5.  
                (2) Taxa stabilita, la art. 474 alin. (3) din Codul fiscal, pentru prelungirea unui certificat de 
urbanism este egala cu 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale. 
 
     Art.21 Taxa, stabilita conform art. 474 alin. (5) din Codul fiscal, pentru eliberarea unei autorizaţii de 
construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire – anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata  a 
lucrarilor de constructii. 
 
   Art.22 Taxa, stabilita conform art. 474 alin. (6) din Codul fiscal, pentru eliberarea autorizaţiei de construire 
pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egala cu 1% din valoarea autorizata a lucrarilor 
de constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente. 
 
   Art.23 Taxa, stabilită conform art. 474 alin. (8) din Codul fiscal, pentru prelungirea autorizaţiei de 
construire este egala cu 30 % din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale. 
 
   Art.24 Taxa, stabilita conform art. 474 alin. (9) din Codul fiscal, pentru eliberarea autorizaţiei de 
desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egala cu 0,1 % din valoarea impozabila stabilita pentru 
determinarea impozitului pe cladiri, aferenta partii desfiintate. 
 
     Art.25 Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrarilor de cercetare și 
prospectare a terenurilor în etapa efectuarii studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicarile topografice, 
sondele de gaze, petrol și alte excavari se datorează de către titularii drepturilor de prospectiune și 
explorare și se calculează prin inmultirea numarului de metri patrati de teren ce vor fi efectiv afectati la 
suprafața solului de foraje și excavari, stabilită conform art. 474 alin.(10) este de  11 lei. 
 
   Art.26 Taxa stabilita conform art. 474 alin. (12) din Codul fiscal, 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 egala cu  3% din valoarea autorizata a lucrarilor  de organizare de santier. 
 
     Art.27 Taxa, stabilita conform art. 474 alin. (13) din Codul fiscal,  pentru eliberarea autorizaţiei de 
amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri, este egala cu 2 % din valoarea autorizata 
a lucrarilor de constructie. 
 
       Art.28 Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, 
corpuri și panouri de afisaj, firme și reclame situate pe caile și în spatiile publice stabilită conform art. 474 
alin. (14) este de 8 lei/mp.  
 
     Art.29 Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrările de racorduri și bransamente la reţele 
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu stabilită 
conform art. 474 alin. (15) este de 11 lei inclusiv pentru fiecare racord.  
 
     Art.30 Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala și adresa stabilită conform art. 474 
alin. (16) este de 5 lei. 
 
      Art.31 Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de funcționare stabilită conform art. 475 alin. (1) 
este de 21 lei inclusiv.  
  



      Art.32 Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul agricol stabilită conform art. 475 alin. (2) este de 53 lei. 
 
     Art.33 Cota taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate datorata de persoanele care beneficiaza de 
servicii de reclama și publicitate în baza unui contract sau altei intelegeri conform art. 477 alin. (5) din Codul 
fiscal, se stabileşte la 3,14% . 
 
     Art.34 Taxa pentru serviciile de reclamă si publicitate prevazuta la art. 478 alin. (2) din Codul fiscal se 
stabileste dupa cum urmeaza: 
         a) în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică se stabileste in 
suma de 29,29 lei/mp sau fractiune de mp;  
         b) în cazul oricărui altui panou, afisaj sau oricărei altei structuri de afisaj pentru reclamă si publicitate, 
se stabileste in suma de 21 lei/mp sau fractiune de mp.  
 
     Art.35 Se aproba taxele pentru eliberarea altor avize si autorizatii conform anexei nr.6 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
 
     Art.36 (1) Cota pentru calcularea impozitului pe spectacole conform art. 481 alin (2) lit. (a) din Codul 
fiscal se stabileste la 1,05%, in cazul unui spectacol de teatru, balet opera, opereta, concert filarmonic sau 
alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie 
sportiva interna sau internationala. 
       (2) Tariful pentru inchirierea salilor de spectacole din cadrul Caminelor Culturale de pe raza comunei 
Aricestii Rahtivani este de 21 lei/ora. 
 
      Art.37 Cota pentru calcularea impozitului pe spectacol in cazul oricarei alte manifestari artistice decat 
cele enumerate la lit (a), conform art. 481 alin (2) lit. (b) din Codul fiscal, se stabileste la 2,1% .  
 
      Art.38 Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice, conform art. 486 alin. (1) din Codul fiscal, se 
stabileste in cuantum de 11 lei / zi / mp. 
 
      Art.39 Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divort pe cale administrativă conform art. 486 alin. (4) din 
Codul fiscal, se stabileste in cuantum de 523 lei. 
 
      Art.40  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri conform art. 486 alin. (5) din Codul fiscal, se stabileste in cuantum de 21 lei. 
 
     Art.41  Se aproba Regulamentul de acordare a scutirilor aprobate de catre Consiliul Local, potrivit 
anexei nr. 7, care face parte integranta din prezenta hotarare. 
 
     Art.42 Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv se majoreaza impozitul pe teren cu 210%, 
incepand cu al treilea an, conform art. 489 alin. (4) 
 
     Art.43 Pentru cladirile si terenurile neingrijite, situate in intravilan, impozitul pe cladiri si impozitul pe 
teren se majoreaza cu 210 %. conform art. 489 alin. (5). 
 
     Art.44 (1) Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, 
atrage dupa sine majorari de intarziere calculate pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat 
urmatoare termenului de scadenta si pana la inclusiv ziua platii cu exceptiile prevazute de lege. 
 (2) Nivelul majorarii de intarziere este de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna si poate fi 
modificat prin acte normative. 
 (3) Creantele fiscale restante – pe tipuri de creante principale si accesorii – aflate in sold la data de 
31 decembrie a anului 2020, pana la limita maxima de 10 lei, se anuleaza, conform prevederilor Codului de 
procedura fiscala - art. 266 alin. (5)  si  (6) din Legea       nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. 
 
    Art. 45 Prezenta hotarare intră în vigoare la data de 01.01.2021. 
 



     Art. 46 Începând cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, își încetează aplicabilitatea H.C.L. 
Aricestii Rahtivani nr. 99/27.11.2019, precum si orice alte dispozitii contrare. 
 Art. 47 Comunicarea prezentei hotărâri  institutiilor si persoanelor interesate  se asigură de 
către  Secretarul  general al comunei Ariceștii Rahtivani. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            
        Nicolae CIOBANU        

                                                                                                         
                                                                                                             Contrasemnează, 
                                                                                               SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 

                                                                                Violeta-Neluța PETCU 
 

 
 
 
 
Ariceștii Rahtivani, 23.12.2020 
Nr. 113 



                                                                                             
ANEXA NR. 1 LA H.C.L. ARICESTII RAHTIVANI NR. 113./2020 
 

CAPITOLUL  I –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI SI TAXA PE CLĂDIRI 
 
Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         
- lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 
Valoarea impozabilă 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice si 

încălzire (conditii 
cumulative) 

Fără instalatii de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic si/sau chimic 

 
1.100 

 
660 

B. Clădiri cu pereti exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic  

 
330 

 
220 

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

 
220 

 
193 

D. Clădire-anexă cu pereti exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic   

 
137 

 
83 

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la mansarda, 
utilizate ca locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri 
prevazute la lit. A-D 

75% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la 
mansarda,utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta, in 
oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 

50% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

cladirii 

 
Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii 

determinate cu coeficientul de corectie prevazut mai jos:  
• Aricestii-Rahtivani  - zona A rang IV coeficient de corectie 1.10; 
• Nedelea -  zona A rang V coeficient de corectie 1.05; 
• Stoenesti – acces direct din DN 72 -  zona B rang V coeficient de corectie 1.00; 
• Stoenesti – altele decat cele cu acces direct din DN 72 - zona C rang V coeficient de corectie 0.95; 
• Targsoru Nou – zona C rang V coeficient de corectie 0.95; 
• Buda - zona C rang V coeficient de corectie 0.95. 

 

 



 
ANEXA NR. 2 LA H.C.L. ARICESTII RAHTIVANI NR. 113/2020 
 

CAPITOLUL  II  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN   
Art.465alin.(2)                                                                                                                                                                                                      
- lei/ha - 

 

Zona în 
cadrul 

localitătii 
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021  
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităti 

Terenuri amplasate in intravilan – terenuri cu constructii  
 

0 I II III IV V  
A                            825  660  
B     660  495  
C     495 330   
D     330 165  

 Art.465alin.(4)                                                                                                                                                                                                      
- lei/ha - 
Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosintă 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

Terenuri intravilane, orice alta categorie de folosinta decat cea de 
terenuri cu constructii  

A B C D 
1 Teren arabil 31 23 21 17 
2 Păsune 23 21 17 15 
3 Fâneată 23 21 17 15 
4 Vie 51 38 31 21 
5 Livadă 58 51 38 31 
6 Pădure sau alt teren 

cu vegetatie forestieră 
31 23 21 17 

7 Teren cu ape 17 15 8 0 
8 Drumuri si căi ferate 0 0 0 0 
9 Neproductiv 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ANEXA NR. 3 LA H.C.L. ARICESTII RAHTIVANI NR. 113/2020 
 
Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                                                                     
- lei/ha - 
                                    Terenuri amplasate in extravilan 

Categoria de folosintă 
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

1 Teren cu constructii                       29 
2 Teren arabil 50 
3 Păsune 24 
4 Fâneată 24 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 55 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 55 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 
7 Pădure sau alt teren cu vegetatie forestieră, cu exceptia celui prevăzut la nr. crt. 7.1  11 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani si pădure cu rol de protectie 0 
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 2  

8.1 Teren cu amenajări piscicole 31 
9 Drumuri si căi ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ANEXA NR. 4 LA H.C.L. ARICESTII RAHTIVANI NR. 113/2020 
 

CAPITOLUL III -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 
Art. 470 alin. (2)       
Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tractiune mecanică 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

Lei/200 cm³ sau fractiune din aceasta 
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fractiune din aceasta) 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 

9 

2 Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 
1.600 cm3 

11 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 
inclusiv 

20 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 
inclusiv 

79 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 
inclusiv 

159 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 319 
7 Autobuze, autocare, microbuze 26 
8 Alte vehicule cu tractiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 
33 

9 Tractoare înmatriculate 20 
II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* 
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3                     3 
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 5 
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidentiată 83 

 * grupa de 200 cm3 sau fractiune din 
aceasta 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Art. 470 alin. (5)       
 

 
Numărul de axe si greutatea brută încărcată 

maximă admisă  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

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

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I două axe 
 1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 155 
 2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 155 429 
 3 Masa de cel putin  14 tone, dar mai mică de 15 tone 429 603 
 4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 603 1365 
 5 Masa de cel putin 18 tone 603 1365 
II 3 axe 
 1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 155 269 
 2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 269 552 
 3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 552 717 
 4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 717 1107 
 5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1107 1719 
 6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1107 1719 
 7 Masa de cel putin 26 tone 1107 1719 
III 4 axe 
 1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 717 728 
 2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 728 1136 
 3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1136 1803 
 4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1803 2675 
 5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1803 2675 
 6 Masa de cel putin 32 tone 1803 2675 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe si greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

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

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 
 2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 
 3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 70 
 4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 70 160 
 5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 160 374 
 6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 374 483 
 7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 483 872 
 8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 872 1529 
 9 Masa de cel putin 28 tone 872 1529 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 149 349 
 2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 349 573 
 3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 573 842 
 4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 842 1016 
 5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1016 1669 
 6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1669 2316 
 7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2316 3517 
 8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2316 3517 
 9 Masa de cel putin 38 tone 2316 3517 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1843 2566 
 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2566 3487 
 3 Masa de cel putin 40 tone 2566 3487 
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1629 2262 
 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2262 3129 
 3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3129 4627 
 4 Masa de cel putin 44 tone 3129 4627 



V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 926             1120 
 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1120 1674 
 3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1674 2665 
 4 Masa de cel putin 44 tone 1674 2665 

 
 
 
Art. 470  alin. (7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote 

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    11 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  57 
d. Peste 5 tone 71 
Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal 23 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 61 
3. Bărci cu motor 231 
4. Nave de sport si agrement                 550 
5. Scutere de apă 231 
6. Remorchere si împingătoare: X 
a) până la 500 CP, inclusiv 616 
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 1001 
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1538 
d) peste 4000 CP 2461 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta 200 
8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 200 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone si până la 3000 de tone, inclusiv 308 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 539 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ANEXA NR. 5 LA H.C.L. ARICESTII RAHTIVANI NR. 113/2020 
 
 
 

CAPITOLUL IV – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A 
AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE SI A ALTOR AVIZE SI AUTORIZATII 

Art. 474 alin. (1)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv                                   4 
b) între 151 si 250 m² inclusiv  4 
c) între 251 si 500 m² inclusiv  5 
d) între 501 si 750 m² inclusiv  7 
e) între 751 si 1.000 m² inclusiv  8 
f) peste 1.000 m² 
 

8 + 0,005 lei/m2, pentru fiecare m2 
care depăseste 1.000 m2  

 
             

Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism  

15 

 
 
 
ANEXA NR. 6 LA H.C.L. ARICESTII RAHTIVANI NR.  113/2020 
 
 
Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizatiei privind desfăsurarea 
activitătii de alimentatie publică pentru o suprafată de până la 500 m2, 
inclusiv 

  543 lei 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizatiei privind desfăsurarea 
activitătii de alimentatie publică pentru o suprafată mai mare de 500 m2 

                       1086 lei 

 
 
 
 
 
 



 
 
ANEXA NR. 7 LA HCL ARICEȘTII RAHTIVANI NR.113/2020 
Taxe speciale 
 
I.Pentru agenții economici(II,IF,AF,SRL) care desfășoară 
activitatea prin puncte de lucru situate pe raza comunei 
Ariceștii Rahtivani se eliberează Aviz de program 

57 lei 

II.Taxa specială de salubrizare este stabilită conformHotărârii  
Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr.42 din 29.08.2014 
privind aplicarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale 
de salubritate 

15 lei/lună/persoană pentru 
persoane fizice 
200 lei/lună pentru persoane 
juridice 

III.Servicii către contribuabili la cererea acestora 
a) Efectuarea de fotocopii de pe acte  
b) Fotocopii/scanări după documente din arhiva 

0,5 lei/pagină format A4, 1 
leu/pagină format A3 
1 leu/pagină 

 



ANEXA NR. 8 LA H.C.L. ARICESTII RAHTIVANI NR.113/2020 
 
 

        REGULAMENT PRIVIND CRITERIILE SI CONDITIILE DE ACORDARE A    
                                                     SCUTIRILOR 
 
 
 
 
         Regulament pentru scutirea de la plata impozitului pentru cladirile si 
terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii 
neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale 
 
 
  Art. 1. Organizatiile neguvernamentale si intreprinderile sociale ca furnizori de servicii 
sociale care detin in proprietate cladiri si terenuri aferent utilizate pentru furnizarea de 
servicii sociale pot beneficia de scutire la plata impozitului pe cladiri si teren. 
 
 Art. 2. Serviciile sociale care trebuie desfasurate de organizatii neguvernamentale si 
intreprinderi sociale pentru a beneficia de scutire sunt: 
a) recuperare si reabilitare; 
b) suport si asistenta pentru familiile si copiii aflati in dificultate; 
c) educatie informala extracuriculara pentru copii si adulti, in functie de nevoia fiecarei 

categorii; 
d) asistenta si suport pentru persoanele varstnice, inclusiv pentru persoanele varstnice 

dependente; 
e) asistenta si suport pentru copii, persoane varstnice, persoane cu handicap, 

persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substante toxice, 
persoane care au parasit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate 
de violenta in familie, victime ale traficului de fiinte umane, persoane infectate sau 
bolnave HIV/SIDA, fara venituri sau cu venituri mici, imigranti, persoane fara 
adapost, bolnavi cronici, persoane care sufera de boli incurabile, precum si alte 
persoane aflate in situatii de nevoie sociala; 

f) sprijin si orientare pentru integrarea si reeducarea profesionala; 
g) ingrijire social-medicala pentru persoanele aflate in dificultate, inclusiv paleative 

pentru persoanele aflate in fazele terminale ale unor boli; 
h)  mediere sociala; 
i)  Consiliere in cadru institutionalizat, in centre de informare si consiliere; 
j) Orice alte masuri si actiuni care au drept scop mentinerea, refacerea sau 

dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala. 
 
 Art. 3. Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe cladiri si teren trebuie 
indeplinite urmatoarele conditii: 
a) Organizatiile neguvernamentale si intreprinderile sociale isi desfasoara activitatea in 

conditiile O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile 

 



ulterioare si ale Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor 
sociale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

b) Cladirea sa fie proprietatea organizatiilor neguvernamentale si intreprinderilor 
sociale acreditate ca furnizori de servicii sociale; 

c) Sa fie acreditata ca furnizor de servicii sociale; 
d) In cladire sa se desfasoare exclusiv serviciile sociale pentru care a fost acreditata; 
e) Furnizarea serviciilor sociale sa se realizeze pe tot parcursul anului fiscal. 
 
 Art. 4 Scutirea la plata impozitului pe cladiri si teren se acorda pe baza de cerere 
depusa la organul fiscal, insotita de urmatoarele documente: 
a) actul de infiintare al organizatiilor neguvernamentale si intreprinderilor sociale; 
b) statutul organizatiilor neguvernamentale si intreprinderilor sociale; 
c) certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale; 
d) memoriu de activitate; 
e) raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspectie, intocmit 

de inspectorii sociali 
f) extras de carte funciara, nu mai vechi de 30 zile. 
 
Art. 5.Scutirea la plata impozitului se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului 
urmator celui in care persoana depune cererea de scutire insotita de documentele 
justificative. 
 
Art. 6.(1) Organizatiile neguvernamentale si intreprinderile sociale care solicita scutire 
la plata impozitului pe cladiri si teren au obligatia de a aduce la cunostinta organului 
fiscal orice modificare intervenita cuprinsa intre data depunerii cererii de scutire si data 
1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a depus cererea de scutire. 
 (2) Instiintarea organului fiscal se face in termen de 30 de zile de la data aparitiei 
oricaror modificari ale situatiei existente la data depunerii cererii. 
  (3) Neanuntarea modificarilor intervenite conduce la ridicarea scutirii incepand cu 
data acordarii acesteia. 
 
Art. 7. (1) Organizatiile neguvernamentale si intreprinderile sociale care beneficiaza de 
scutire la plata impozitului pe cladiri si teren are obligatia ca ulterior acordarii scutirii sa 
aduca la cunostinta organului fiscal orice modificari intervenite fata de situatia 
existenta la data acordarii scutirii. 
 (2) Instiintarea organului fiscal se face in termen de 30 zile de la data aparitiei oricaror 
modificari ale situatiei existente la data acordarii scutirii. Scutirea va inceta cu data de 
1 ianuarie a anului urmator celui in care au intervenit modificarile. 
 (3) Neanuntarea modificarilor intervenite conduce la ridicarea scutirii incepand cu data 
de 1 ianuarie a anului in care au intervenit modificarile. 
 
   


