
ROMANIA 
JUDETUL  TIMIS 
COMUNA  PECIU-NOU 
CONSILIUL  LOCAL 
 
 

H O T A R A R E 
Privind  stabilirea  impozitelor  si  taxelor  locale  pentru anul fiscal 2005 

 
 Consiliul  local  al  comunei  Peciu-Nou, judetul  Timis : 
 Avand  in  vedere  Raportul  intocmit  de  domnul  Pozsar  Tiberiu – referent   la  
Primaria  Peciu-Nou , 
  Tinand seama de necesitatile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local 
pentru anul 2005  in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, 
precum si de conditiile  locale specifice zonei,pe de alta parte, 
 In  conformitate  cu  prevederile  Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a Normelor 
metodologice de aplicare , aprobate cu Hotararea Guvernului nr. 44/2004,cu modificarile si 
completarile ulterioare : HG. 783/28.05.2004 , OG 83/27.08.2004, HG 84/18.02.2005, 
 In  temeiul  dispozitiilor   art.  38  (1 )  litera  „d  „  cat  si  art.  46  (1) , (2)  din  Legea  
nr.  215 / 2001  privind  administratia  publica  locala  , 
 Adoptam   prezenta   
 

H O T A R A R E  : 
 

 Art.1  -  Pentru  anul  fiscal  2006, impozitele si taxele locale in suma fixa asa cum 
sunt  definite in titlul IX al Legii nr. 571/2003, se majoreaza cu 10% fata de nivelul stabilit 
pentru anul fiscal 2005 iar cele prevazute intre limite, se stabilesc la nivelul maxim ,,conform 
Anexei nr. 1 care face parte din acecasta hotarare.. 
 

Art.2 -  Pentru  plata  anticipata  a  impozitelor  pe  cladiri  si  teren  datorate  pe  
intregul  an,  pana la  15  martie  2006 ,  se  acorda  o  bonificatie  in  cuantum de    10 %  
pentru impozitul pe cladiri si teren , taxa mijloace de transport datorat de persoane fizice. 

 
 Art..3 –Pentru persoanele juridice care datoreaza impozit pe cladiri,se stabilesc 

urmatoarele: 
- pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii trei ani anteriori anului 
fiscal de referinta,impozitul datorat este de   10% din valoarea de inventar. a 
cladirii, inregistrata in contabilitate conf. art. 253 aliniat (6) Legea 571/2003. 
- pentrtu celelalte cladiri a caror reevaluare s-a facut cu trei ani anteriori anului 
fiscal de referinta, impozitul datorat este de 1% din valoarea de inventar 
inregistrata in contabilitatea acestora. 

 
 

 Art.4   Aceasta  hotarare ,  se  comunica  : 
- cetatenilor  comunei  Peciu-Nou , prin  afisare , 
- Birourilor  contabilitate  si  casierie  din  cadrul  Primariei  Peciu-Nou , 
- Prefecturii    judetului  Timis-Contencios-Administrativ  . 

 
 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA 
ROTARU CORNEL 

 
 
 
 

PECIU-NOU                  Contrasemneaza 
31 MARI   2005         Secretar 
Nr. 55                        Miatov  Viorica-Lidia 
 

  
 
 



ANEXA 1 TXL 
LA  HOTĂRÂREA  CONSILIULUI 

                                                                                LOCAL  PECIU  -  NOU  NR.  55    DIN   
31.mai 2005  

 
 

 IMPOZITELE  ŞI  TAXELE  LOCALE  PENTRU  ANUL  2006  
 

CAPITOLUL II ART. 251  DIN   L. 571/ 2003  
IMPOZITUL  PE  CL ĂDIRI  PROPRIETATEA  PERSOANELOR  FIZICE 

 
 
 a)  - Se  calculează  prin  aplicarea  cotei  de  0,1  %    asupra  valorii  impozabile  pe  
metru  pătrat  de suprafaŃă  construită  desfăşurată  , rezultată  în  urma   aplicarii  
coeficientilor  de  corectie  si  a  majorării  cu 20 % ; 
 

b) - Pentru  determinarea  valorilor  impozabile  pe  ranguri  de  localitati  si  zone  in  
cadrul  acestora, la  nivelurile  mentionate  in  prezenta  anexa  , se  vor  aplica  
urmatorii  coeficienti  de  corectie : 

 
RANGUL ZONA 

IV V 
A 1,1 1,05 
B 1,05 - 

 
 
 
 
 PECIU  NOU  ZONA  A   RANG  IV  
 
 

Valoarea  impozabilă  în  lei  /  mp. , fără  
instalaŃii 

Nr. 
Crt
. 

Felul  clădirilor  şi   a  altor  
construcŃii   impozabile  

Cu  instalaŃii Fără  instalaŃii 
1                 CLĂDIRI    :                    X                    X 
 -  cu  pereŃi  sau  cadre  din  beton  

armat , 
din  cărămidă  arsă ,  piatră  naturală  
sau  din  alte materiale . 
 

 
                   - 
                

 
          5.437.740 

 - Cu  pereŃi  din  lemn  ,  cărămidă  
nearsă 

vălătuci , paiantă  şi  alte  materiale  
asemănătoare .  
 

 
                   - 

 
          1.553.640 

2 CONSTRUCłII  ANEXE  
SITUATE  ÎN  AFARA  
CORPULUI  PRINCIPAL  AL  
CLĂDIRII 

 
                  X 

 
                   X 

 -  cu  pereŃi  din  cărămidă  arsă,  
piatră  ,  beton  sau  alte  materiale  
asemănătoare   

           
                   - 
 

 
           1.398.280 

 -  cu  pereŃi  din  lemn ,  cărămidă  
nearsă  ,  paiantă  ,  vălătuci  etc. 

      
                   - 
 

 
             621.460 



3 PENTRU  LOCUINłELE  
SITUATE  LA  SUBSOL  SAU  LA  
MANSARDĂ 

- 75  %    din  valoarea  corespunzătoare  
fiecărei  grupe  de  clădiri  . 

4. PENTRU  SPAłIILE  CU  ALT Ă  
DESTINAłIE  SITUATE  ÎN  
SUBSOLUL  CLĂDIRILOR  

-  50  %  din  valoarea  corespunzătoare  
fiecărei  grupe  de  clădiri . 

  
 
 
 
 
 
 
 PECIU  NOU                  ZONA  B   RANG  IV 
 DINIAS  SI  SINMARTINU-SIRBESC :      ZONA  A   RAN G   V       
 

Valoarea  impozabilă  în  lei  /  mp. , fără  
instalaŃii 

Nr. 
Crt
. 

Felul  clădirilor şi   a  altor  
construcŃii  impozabile 

Cu  instalaŃii Fără  instalaŃii 
1                 CLĂDIRI   :                    x                    X 
 -  cu  pereŃi  sau  cadre  din  beton  

armat , 
din  cărămidă  arsă ,  piatră  naturală  
sau  din  alte materiale . 
 

 
                   - 

 
          5.190.570 

 - cu  pereŃi  din  lemn  ,  cărămidă  
nearsă 

vălătuci , paiantă ,  şi  alte  materiale   
 

 
                   - 

 
          1.483.020 

2 CONSTRUCłII  ANEXE  
SITUATE  ÎN  AFARA  
CORPULUI  PRINCIPAL  AL  
CLĂDIRII 

 
                   x 

 
                   X 

 -  cu  pereŃi  din  cărămidă  arsă,  
piatră  ,  beton  sau  alte  materiale  
asemănătoare   

           
                   - 
 

 
           1.334.720 

 -  cu  pereŃi  din  lemn ,  cărămidă  
nearsă  ,  paiantă  ,  vălătuci  etc. 

      
                   - 
 

 
             593.210 

3 PENTRU  LOCUINłELE  
SITUATE  LA  SUBSOL  SAU  LA  
MANSARDĂ 

- 75  %    din  valoarea  corespunzătoare  
fiecărei  grupe  de  clădiri  . 

4. PENTRU  SPAłIILE  CU  ALT Ă  
DESTINAłIE  SITUATE  ÎN  
SUBSOLUL  CLĂDIRILOR  

- 50  %  din  valoarea  corespunzătoare  
fiecărei  grupe  de  clădiri . 

 
 Pentru  determinarea  suprafeŃei  construită  desfăşurate , în  cazul  clădirilor  care  nu  
pot  fi  efectiv  măsurate  pe  conturul  exterior , asupra  suprafeŃei utile  se  aplică  
coeficientul  de  transformare  de  1,20 . 
  

Valoarea  impozabilă  se  reduce  în  raport  cu  perioada  în  care  au  fost  realizate  
construcŃiile  ,  după  cum  urmează  : 

 
- înainte  de  anul  1950  inclusiv ,  se  reduce  cu  15 %, 
- între  anii  1951 - 1977      se  reduce  cu    5 % 
 



Pentru  plata  cu  anticipaŃie  a  impozitului  pe  clădiri  integral  până  la  data  de  15  
martie , se acordă  o  bonificaŃie  de  10% (conf. Art.255 , alin. 2 ).   

 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL  II  ART. 253  DIN  L. 571 / 2003 
IMPOZIT  CL ĂDIRI  PERSOANE  JURIDICE ; 

 
 

 Se  calculează  prin  aplicarea  cotei  de  1%  asupra  valorii  de  invenatar  a  clădirii  ,  
înregistrată  în  contabilitatea  acestora , dacă  a fost  reevaluat  sau  dobândit  începând  cu  
anul  2003 . 
 Dacă  clădirea  a  fost  dobândită  înainte  de  1  ianuarie  2003  şi care  după  această  
dată  nu  a  fost  reevaluată , cota  impozitului  pe  clădiri  se  calculează  prin  aplicarea  cotei  
de  10 %  din  valoarea  de  invenatar  a  clădirii  înregistrată  în  contabilitatea  acestora .  
 
 
 
 
 
 
 
      
             

CAPITOLUL III    ART  258 ,    din  L. 571/ 2003 
 

     IMPOZIT  PE  TERENUL  DIN  INTRAVILAN   
 
        LEI / MP. 
 

         Legea  571/2003  Art. 258  alin.  2 

Rang IV zona  A Rang  IV  zona  B Rang V  zona  
A 
 

              870 696          634 
 
 
 
                     IMPOZIT  PE  TERENUL  SITUAT  IN  INTRAVILAN  -  ALT Ă  
CATEGORIE 
               DE  FOLOSINłĂ  DECÂT  TEREN  CU  CONSTRUSłII  

                                                                                                                                                                                  
LEI / MP.      
     
 

l. 571 / 2003 
Art258,alin.4 

N
r. 
C
rt. 

 
CATEGORIA DE 

FOLOSINłĂ 
 Rang IV  

zona A 
Rang  

IV  zona  
B 

Rang  
V 

zona  A 
1. Arabil     27,50     20,32 25,08 
2. Păşuni 20,32 17,42 18,48 
3. FâneŃe 20,32     17,42 18,48 



4. Vii 45     34,84 40,92 
5. Livezi 52,27       45 47,52 
6. Păduri  şi  alte  terenuri  

cu 
VegetaŃie  forestieră 

    27,50  20,32 25,08 

7. Terenuri  cu  ape 14,52 
 

    11,61 113,20 

8. Drumuri  si  cai  ferate      X       X X 
  
9. 

Terenuri  neproductive      X X X 

 
 
                                IMPOZIT  PE  TERENUL  SITUAT  IN  EXTRAVILAN  ART.258 , 
ALIN. 6 
                      12.000 LEI / HA 
 
Pentru  plata  cu  anticipaŃie  a  impozitului  pe  teren  integral  până  la  data  de  15  martie , 
se acordă  o  bonificaŃie  de  10% (conf. Art.260 , alin. 2 ).      
            
       

CAPITOLUL  IV ART 263  DIN   L. 571/ 2003        
TAXE  ASUPRA  MIJLOACELOR  DE  TRANSPORT  CU  
TRACłIUNE  MECANIC Ă ,  ÎN  FUNCłIE  DE  CAPACITATEA  
CILINDRIC Ă  

ALIN.2 
              MIJLOACE  DE  TRANSPORT         Valoarea  taxei 

Lei/500cmc sau  
fracŃiune 

- autoturisme  cu  cap cilindrică  de  până  la  2000  
cmc  inclusiv 

  93.000 

- autoturisme  cu  cap. cilindrică  peste  2000  cmc 114.000 
-      autobuze, autocare , microbuze  185.000 
-      alte  vehicule  cu  tracŃiune  mecanică  cu  masa  
totală  maximă                     autorizată  de  până  la  12  
tone  inclusiv . 

198.000 

-      tractoare  înmatriculate  în  evidenŃele  organelor  de  
poliŃie 

123.000 

-      motociclete ,  motorete , scutere   46.000 

 

 Pentru  ataşe,  taxa  anuală  se  stabileşte  la  nivelul  a  50 %    din  taxa   pentru  
motociclete ,  motorete  şi  scutere . 
            
            
            
            
             

TAXA  ASUPRA  REMORCILOR  DE  ORICE  FEL ,          
SEMIREMORCILOR  ŞI  RULOTELOR 

    ALIN. 6 
  MASA  TOTALĂ  MAXIM Ă  
AUTORIZATĂ 

              TAXA 

-  până  la  o  tonă   inclusiv   93.000 
-  între  1 – 3  tone  inclusiv 304.000 
-  între  3 – 5  tone  inclusiv 457.000 
-  peste  5  tone 578.000 

 

 
 



            
  CAPITOLUL V   ART.  267  DIN  L. 571 /  2003     
  1. TAXELE  PENTRU  ELIBERAREA  CERTIFICATELOR  DE  
URBANISM   
 
    SuprafaŃa  terenurilor  pentru  care  se   solicită  certificatul  
de  urbanism 

.O.G. 36 / 
2002   
Anexa  7 

-  până  la  150  mp  inclusiv 42.000 
-  până  la  250  mp. inclusiv 55.000 
-  până  la  500  mp. inclusiv  70.000 
-  până  la  750  mp. inclusiv 85.000 
-  până  la  1000  mp.  inclusiv 100.000 
-  peste  1000  mp. Pentru  fiecare  mp  ce  depăşeşte  1.000 
mp.  

     153 

 
2.   Pentru  mediul  rural ,  se  percepe  50  %    din  taxa  prevăzută  pentru  mediul  urban . 
 

  AUTORIZA łIA    DE  CONSTRUIRE  PENTRU  LUCRĂRILE  CARE  SE  AUTORIZEAZ Ă  ,  
POTRIVIT  LEGII 

 
 
3.   Pentru  construcŃiile  de  locuinŃe  şi  anexe  gospodăreşti   taxele  de  autorizare  este  de   
0,5%. 
 
4.   Taxa  pentru  eliberarea  autorizaŃiei  de  foraje  sau  excavări  necesară  studiilor  
geotehnice ,  sondelor    de  gaze  şi  petrol , precum  şi  a  altor  exploatări  este  de  60.000 lei 
/mp  teren  afectat  de  foraje  sau  axcavaŃie .  
 
 5.   Taxa  pentru  eliberarea  autorizaŃiei  necesare  pentru  lucrările  de  organizare  de  
şantier  în  vederea  realizării  unei  construcŃii , care  nu  sunt  incluse  în  altă  autorizaŃie  de  
construire , este  3%  din  valoarea  autorizată  a  lucrărilor  de  şantier . 
 
6.   Taxa  pentru  eliberarea  autorizaŃiei  de  amenajare  de  tabere  de  corturi , căsuŃe  sau  
rulote  ori  campinguri  este  de  2%  din  valoarea  autorizată  a  lucrărilor  de  construcŃie . 
 
7.   Taxa  pentru  eliberarea  autorizaŃiei  de  construire  pentru  chişcuri , tonete , cabine , 
spaŃii  de  expunere , situate  pe  căile  şi  în  spaŃiile  publice , precum  şi  pentru  amplasarea  
corpurilor  şi  a  panourilor  de  afişaj , a  firmelor  şi  reclamelor  este  de  60.000 lei/mp  
ocupată  de  construcŃie . 
 
8.   Taxa  pentru  eliberarea  autorizaŃiei  de  construire  pentru  pentru  orice  altă  construcŃie  
este  de  1%  inclusiv  instalaŃiile  aferente . 
 
9.   Pentru  eliberarea  autorizaŃiei  de  desfinŃare  ,  parŃială  sau  totală  ,  a  construcŃiilor  şi  
a  amenajărilor  taxa  datorată  este  de  0.1 %  din  valoarea  impozabilă  a  acestora  .În  
cazul  desfiinŃării  parŃiale  cuantumul  taxei  se  calculează  proporŃional  cu  suprafaŃa  
construită  a  clădirii  supuse  demolării  . 
            
 
10.   Taxa  pentru  prelungirea  unui  certifict  de  urbanism sau  a  unei  autorizaŃii  de  
construire  este  egală  cu  30%  din  cuantumul  taxei  pentru  eliberarea  certificatului  sau  a  
autorizaŃiei  iniŃiale .    
 
11.   Taxa  pentru  eliberarea  unei  autorizaŃii  privind  lucrările  de  racorduri  şi  
branşamente  la  reŃelele  publice  de  apă , canalizare  ,  gaze , termice , energie  electrică  şi  



telefonie  şi  televiziune  prin  cablu  taxa  datorată  pentru  fiecare  instalaŃie  este  de  88.000 
lei . 
 
12.   Taxa  pentru  avizarea  certificatului  de  urbanism  de  către  primar  este  de  118.000 lei 
. 
 
13.   Taxa  pentru  eliberarea  certificatului  de  nomenclatură  stradală  şi  adresă  este  de  
70.000 lei . 
 
   

 
 
 

TAXA  PENTRU  ELIBERAREA  AUTORIZA łIILOR  PENTRU  A  DESFĂŞURA  O  
ACTIVITATE  ECONOMIC Ă  ŞI  A  ALTOR  AUTORIZA łII  SIMILARE (ART. 

268) 
 

 
1.   Taxa  pentru  eliberarea  unei  autorizaŃii  pentru  desfăşurarea  unei  activităŃi  economice  
este  de  118.000 lei . 
 
2.   Taxa  pentru  eliberarea  autorizaŃiilor  sanitare  de  funcŃionare  este  de  143.000 lei . 
 
3.   Taxa  eliberarea  de  copii  heliografice  de  pe  planuri  cadastrale  sau  de  pe  asemenea  
planuri  este  de  235.000 lei . 
 
4.   Taxa  pentru  eliberarea  certificatelor  de  producător  este  de 600.000 lei . 

 
 
 

                       CAPITOLUL  VI  ART. 270 şi 271 DIN  L. 571/2003         TAXE  
PENTRU  FOLOSIREA  MIJLOACELOR  DE  RECLAM Ă  ŞI   PUBLICITATE 

                                                      
 
 
 Orice  persoană ,  care  beneficiază  de  servicii de  reclamă  şi  publicitate  în  
România  în  baza  unui  contract  sau  a  unui  alt  fel  de  înnŃelegere  încheiată  cu  altă  
persoană , datorează  o  taxă  de  3%  din  valoarea  contractului . 
 
  Pentru  folosirea  mijloacelor  de  publicitate  prin  afisaj  panouri  sau  alte  asemenea  
mijloace  publicitare  beneficiarii  datorează  următoarea  taxă  pe  mp  /  an  sau  fracŃiune  de  
mp 
 

ART. 271  ALIN. 2  
LIT. B  

177.000 lei 
 
  
     Pentru  firmele  instalate  la  locul  exercitării  activităŃii  datorează   următoarea  
taxă  pe  mp / an  sau  fracŃiune  de  mp ; 
 

ART. 271  ALIN. 2  
LIT. A 

235.000  lei 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLUL  VII  ART. 274 şi  275  DIN  L. 571/ 2003 
 

ART. 274    IMPOZITUL  PE  SPECTACOLE  
 
 
a.   teatru , balet , operă , operetă , concert  filarmonic  sau  altă  manifestare  muzicală , 
prezentarea  unui  film  la  cinematograf , un  spectacol  de  circ  sau  orice  competiŃie  
sportivă  internă  sau  internaŃională  cota  de  impozit  este  de  2%  din  suma  încasată  din  
vânzarea  de  bilete . 
 
b.   în  cazul  oricărei  alte  manifestări  artistice  decât  cele  enumerate  la  lit. a. , cota  de  
impozit  este  de  5%  din  suma  încasată . 
 
                 ART. 275     IMPOZITUL  PENTRU  VIDEOTECI  ŞI  DISCOTECI 

 
 a.     in  cazul  videotecilor    : 1.000  lei /  mp. / zi 
 b.     in  cazul  discotecilor  : 2.000  lei / mp ./ zi 

           
           
           
         
 CAPITOLUL  X  . ALTE  TAXE LOCALE                
  1. TAXA  PENTRU  UTILIZAREA  TEMPORAR Ă  A   LOCURILOR  
PUBLICE  

 
 Contribuabilii   datorează  o  taxă  zilnică  pentru  folosirea  temporară  a  locurilor  
publice  după  cum  urmează:  
Nr. 
Crt. 

Modul  de  folosire  a  locurilor  publice L.571/20
03 
Art. 283 

Pentru  vânzarea  de  animale  şi  păsări,  de  fiecare  animal  
sau  pasăre,  astfel: 

a) bovine ,bubaline , cabaline  şi  porcine  peste  8  luni 
/cap animal 

 
 
  55.000 

b) porcine  până  la  8  luni , ovine  şi  caprine ,animale  
mici  / cap  animal 

 
  33.000 

c) păsări  ,  cu  excepŃia  puilor  de  o  zi,  de  fiecare  
animal  sau  pasăre 

    3.300 
 

1. 

d) pui  de  o  zi  /cap        550 

2. a)     Pentru  ocuparea  locurilor  necesare  vânzării  
produselor  ,  rezultate  din  exercitarea  unei  activităŃi  pe  
cont  propriu.  

 
  88.000 

         b)    Pentru  vânzării obiectelor  şi  produselor  care  nu  sunt  
rezultatul  unei  activităŃi  pe  cont  propriu 
 

 
120.000 
 



a)   Pentru  depozitarea  temporară de  diverse  materiale  .   
(Taxa  nu se  datorează  în  cazul  ocupării  trotuarului  din  
faŃa  locuinŃelor  ,  a  sediilor  ,  atunci  când  se  execută   
lucrări de  reparaŃii  la  acestea  sau  când  se  execută   
aprovizionrea  cu  combustibil  sau  alte  materiale  necesare ,  
pe  o  perioadă  mai  mică  de  48  ore.) lei/mp/zi. 

 
 
    
 
       440 

3. 
 
 

b)   Taxa  datorată  pentru  perioada  cand  locul  este  ocupat  
fără  a  fi  însă  folosit  pentru  vânzarea  produselor  ( în  
cazul  chioşcurilor  a  teraselor  pentru  care  nu  se  plăteşte  
chirie ) lei/mp/zi 

 
 
 
       330 

 
            
            
                       2. 
TAXA  ZILNIC Ă  PENTRU  DEłINEREA  SAU  UTILIZAREA  
ECHIPAMENTELOR                     DESTINATE  ÎN  SCOPUL  OBłINERII  
DEVENIT  ESTE  DE  110.000 LEI/ZI . 
 
3. TAXA  ANUAL Ă  PENTRU  VEHICULE  LENTE  ESTE  DE  350.000  LEI/AN . 
         
 


