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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 39 din 22 10 2012  
privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2013 în comuna 

Dudeştii Noi  
 

Având în vedere prevederile art. 139 alin. (2) din Constituţia României, 
republicată;  

 
luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a 

autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin 
Legea nr.199/1997, 

 
analizând prevederile: 

a)art. 27, art. 36 alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. c) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b)art. 5 alin.(1), lit.a), alin.(2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1), lit. b), art. 27, din 
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

c) titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, coroborate cu cele ale Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal; 

d) Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, 

e) O.G. nr. 39/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 

f)Hotărârii Consiliului Local nr. 20/ 31 august 2012 privind unele măsuri cu 
caracter social, 

g)Hotărârii Consiliului Local nr. 1 din 17 ian 2011 privind aprobarea „Programului 
de modernizare a aleilor pietonale din comuna Dudeştii Noi” 

h)Hotărârii Consiliului Local nr. 11 din 16 martie2009 privind unele măsuri de 
gospodărire comunală; 

ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local 
pentru anul 2013 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o 
parte, precum şi condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte, 

luând act de: 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Dudeştii Noi, în calitatea sa de 

iniţiator, înregistrat sub nr. 3300/2012, calitate acordată de prevederile  art. 33 
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din legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi 
completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din  
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dudeştii Noi,  înregistrat sub nr. 3301/2012;   

c)raportul Comisiilor de specialitate EDUX şi ECOF ale Consiliului local, 
 
analizând prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

          CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI, 
 

în temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) şi a celor ale art. 115, alin. (1), lit. b) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în şedinţă ordinară, adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE 
 

Art. 1.- Pentru anul 2013 se stabilesc impozitele şi taxele locale, inclusiv taxele 
speciale conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2.- În intravilan şi extravilan toate imobilele fac parte din zona A. 
 
Art. 3.-  Se constată că nu sunt terenuri de natura celor prevăzute la  art. 257 lit. 

i) din Codul fiscal. 
 
Art. 4.- Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, 

în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei Dudeştii Noi  şi 
prefectului judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi publicare 
pe pagina de internet la adresa: www.pcdn.ro. 

 
            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
           Cons.Chirvasitu Ghorghe                                      Contrasemnează: 
                                                                                             SECRETAR, 

      Nicolae GEHL 
 

L.S. ________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
F1/A1 
AAN/AAN 
Ex.2
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PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Total consilieri locali în funcţie: 11 Total consilieri locali prezenţi: ___ 

Voturi „PENTRU”:____, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____ 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE
 Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2012  

2 Comunicarea către prefectul județului
1+4

)   /     /2012  

3 Aducerea la cunoștință publică
2+3+5

)   /     /2012  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
3
)   /     /2012  

5 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte
3
)   /     /2012  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 

1)
 art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local 

primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 
2)

 art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3)
 art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 

cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 
4)

 Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   b) prefectului judeţului.” 
5)

 Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin 
grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 
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Anexă 
 la Hotărârea Consiliului Local  

nr. ____ din 22 oct 2012 
 

IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE APLICABILE ÎN  ANUL FISCAL 2013 

Capitolul   I   Dispoziţii generale 

 
Art. 1.- Impozitele şi taxele locale constituie venituri proprii ale bugetelor locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale şi sunt reglementate prin Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 2.- Resursele financiare constituite din impozitele şi taxele locale se utilizează pentru cheltuieli publice 
a căror finanţare se asigură de la bugetele locale, în condiţiile legii. 

Art. 3.- Persoanele fizice şi persoanele juridice, denumite în continuare contribuabili, datorează impozitele 
şi taxele locale reglementate prin prezenta hotărâre. 

Capitolul   al II-lea   Impozitul şi taxa pe clădiri 

 
Art. 4.- Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor fizice pentru clădirile proprietatea persoanelor fizice  se 

calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0.1 %  la valoarea impozabilă a clădirii. 
În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se 
identifica în tabelul următor, valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective. 
 

TIPUL CLĂDIRII VALORI IMPOZABILE pe metru pătrat 
de suprafaţa construită desfăşurată, la 
clădiri proprietatea persoanelor fizice  

Valoarea impozabilă - lei/m² - 

Cu instalaţii de 
apă, canalizare, 
electrice şi 
încălzire  (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 
încălzire 

0 1 2 

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 

 
806 

 
574 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse 
unui tratament termic şi/sau chimic 

 
219 

 
164 

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 

 
137 

 
148 

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

 
82 

 
65 

E.  În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi 
amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca 
locuinţa, în oricare din tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

87% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

87% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

F.  În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi 
amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte 
scopuri decât cel de locuinţa, în oricare din tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D 

58% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

58% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

 
Art. 5.- Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determina prin înmulţirea suprafeţei construite 

desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea corespunzătoare,  exprimată în lei/mp, din tabelul 
de mai sus.  
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Art. 6.- Suprafaţa construită  desfăşurată a unei clădiri se determina prin însumarea suprafeţelor 
secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând 
suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţa şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite 

Art. 7.- Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci 
suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determina prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient 
de transformare de 1,20. 

Art. 8.- Valoarea impozabilă a clădirii  se ajustează în funcţie de rangul localităţii (Dudeştii Noi este 
comună de rangul IV)şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform art. 5 
cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:  

 

Zona în cadrul localităţii COEFICIENT DE CORECŢIE 

A 1,10 

. 
Art. 9.- În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, 

coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10.  
Art. 10.- Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum 

urmează:  
   a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de de cel puţin 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului 

fiscal de referinţă; 
   b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50  de ani inclusiv, la data de 

1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.  
Art. 11.- În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, 

modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel ca acesta se 
consideră că fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.  

Art. 12.- În cazul clădirii utilizate ca locuinţa, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, 
valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor  art. 5-10, se majorează cu câte 5% 
pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia. 

Art. 13.- (1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe 
clădiri, majorat după cum urmează: 

a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. 
(2)  Nu intră sub incidenţa alin. (1) persoanele fizice care deţin în proprietate clădiri dobândite prin 

succesiune legală. 
(3) În cazul deţinerii a doua sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat 

se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce 
atestă calitatea de proprietar. 

(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) au obligaţia să depună o declaraţie specială la compartimentele 
de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale în raza cărora îşi au domiciliul, precum şi la cele în 
raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora. Modelul declaraţiei speciale va fi cel prevăzut prin norme 
metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. 

Art. 14.- Pentru persoanele juridice se aprobă cota de 1,5 %  asupra valorii de inventar a clădirilor 
reevaluate, înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii. 

Art. 15.- (1) În cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri se stabileşte la:  
a) 20% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă; 
b) 40% pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă. 
(2) Cota impozitului pe clădiri prevazută la alin. (1) se aplică la valoarea de inventar a clădirii înregistrată 

în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepţie 
clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevazuta la art. 
14. 

Art. 16.- Cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an 
calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii. 

Art. 17.- Sunt exceptate de la prevederile art. 15, alin. (1) structurile care au autorizaţie de construire în 
perioada de valabilitate, dacă au început lucrările în termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizaţiei de 
construire. 

Art. 18.- Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa 
pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionărilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 

Art. 19.- Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în 2 rate egale, respectiv: 
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    a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv; 
    b) rată a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv. 

Art. 20.- (1) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către 
contribuabili persoane fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. 

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili 
persoane juridice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 5%. 

(3) Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau 
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care 
contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, 
suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.  

Art. 21.- Neplata în termenele scadente atrage plata de majorări de întârziere, conform legislaţiei în 
vigoare. La data adoptării prezenţei hotărâri se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 - 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul majorărilor este de 2% pe lună. 

Capitolul  al III-lea   Impozitul şi taxa pe teren 

 
3.1. Impozitul  pe  terenurile amplasate în intravilan 
3.1.1. Terenuri pentru construcţii 
 

Art. 22.- (1) Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul 
localităţii în care este amplasat terenul, zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute 
de consiliul local. 

(2) În localitatea Dudeştii Noi se stabileşte o singură zonă – zona A, în care se regăsesc toate terenurile 
situate în intravilanul localităţii. 

Art. 23.- Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, persoanelor fizice şi juridice, se stabileşte taxa pe 
teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionărilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.  

Art. 24.- În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţa 
terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, 
cu suma corespunzătoare zonei în care se afla terenul. 

                                            lei/ha 

Zona în cadrul 
localităţii 

Nivelurile impozitului/taxei aplicabile în Dudeştii 
Noi în anul 2013 (Dudeştii Noi -rangul IV) 

A 965 

 

3.1.2. Orice altă categorie de folosinţa decât cea de terenuri cu construcţii 

 

Art. 25.- În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de 
folosinţa decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, 
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul următor, iar rezultatul se înmulţeşte cu coeficientul 
de corecţie corespunzător pentru rangul localităţii Dudeştii Noi (IV). 

Art. 26.- (1) Terenurile de pe raza comuneiDudeştii Noi situate în intravilan, înregistrate în registrul agricol 
la orice altă categorie de folosinţa decât cea de terenuri cu construcţii sunt cuprinse în zona A de impozitare, 
indiferent de categoria de folosinţă.  

Lei/ha            

Categoria de folosinţă Zona A 

1. Teren arabil 29 

2. Păşune 22 

3. Fâneaţa 22 

4. Vie 48 

5. Livada 55 

6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 29 

7. Teren cu ape 16 

8. Drumuri şi căi ferate x 

9. Neproductiv x 
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(2) Pentru stabilirea impozitului pe teren,  se foloseşte coeficientul de corecţie  din tabelul următor: 

 

Denumire localitate Rangul localităţii Dudeştii Noi Coeficientul de corecţie 

Dudeştii Noi IV 1,10 

 
3.2.Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan 
 

Art. 27.- În cazul unui teren amplasat în extravilanul comunei Dudeştii Noi, impozitul pe teren se stabileşte 
prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, 
înmulţită cu acelaşi coeficient de corecţie (1,10). 

Art. 28.- Terenurile de pe raza comunei Dudeştii Noi situate în extravilan sunt cuprinse în zona A de 
impozitare, indiferent de categoria de folosinţă.  
 

Nr. 
Crt. 

Categorii de folosinţă Zona A 
(lei/ ha) 

1 Teren cu construcţii 32 

2 Arabil 52 

3 Păşune 29 

4 Fâneaţa 29 

5 Vie pe rod  58 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X 

6 Livada pe rod 58 

6.1 Livada până la intrarea pe rod X 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 17 

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

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole  6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 35 

9 Drumuri şi căi ferate x 

10 Teren neproductiv x 

 
Art. 29.- Impozitul pe teren se plăteşte anual, în 2 rate egale, respectiv: 
a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv; 
b) rată a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv; 
Art. 30.-  Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi 

juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care 
contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, 
suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.  

Art. 31.- Neplata în termenele scadente atrage plata de majorări de întârziere, conform legislaţiei în 
vigoare. La data adoptării prezenţei hotărâri se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 - 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul majorărilor este de 2% pe lună. 

 
Capitolul al IV-lea  Impozitul pe  mijloacele  de  transport 

 
Art. 32.- (1) Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport. 
(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în 

funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de cm
3 

sau fracţiune din 
această cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 
200 cm

3
 sau fracţiune din această. 

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1600 cm

3  
inclusiv. 

10 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm
3
 şi 2000 

cm
3
 inclusiv. 

22 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm
3
 şi 2600 

cm
3
 inclusiv. 

80 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm
3
 şi 3000 

cm
3
 inclusiv. 

160 
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5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de de cel puţin 3001 
cm

3.
 

320 

6. Autobuze, autocare, microbuze. 29 

7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 
autorizată de până la 12 tone inclusiv. 

36 

8. Tractoare înmatriculate. 22 

 
(3) În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele 

şi scuterele respective. 
 

Art. 33.- (1) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de  
12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:            

  
  Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 

maximă admisă 
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 puţin 12 tone, dar mai mică de 13 
tone 

0 133 

  2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 
tone 

133 367 

  3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 
tone 

367 517 

  4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 
tone 

517 1169 

  5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1169 

II 3 axe   

  1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 
tone 

133 231 

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

231 474 

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

474 615 

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

615 947 

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

947 1472 

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

947 1472 

  7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1472 

III 4 axe   

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 
tone 

615 623 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 
tone 

623 973 

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

973 1545 

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

1545 2291 

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

1545 2291 

  6 Masa de cel puţin 32 tone 1545 2291 
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(2) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu 
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijlocele de transport este egal cu 
suma corespunzătoare din tabelul următor: 

  
  Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 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 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 60 

  4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 

  5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 

  6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 

  7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 747 1310 

  8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1310 

  9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1310 

II 2 + 2 axe   

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 

  3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 

  4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 

  5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1429 

  6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1429 1984 

  7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1984 3012 

  8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1984 3012 

  9 Masa de cel puţin 38 tone 1984 3012 

III 2 + 3 axe   

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1579 2197 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2197 2986 

  3 Masa de cel puţin 40 tone 2197 2986 

IV 3 + 2 axe   

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1395 1937 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 44 tone 1937 2679 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2679 3963 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 2679 3963 

V 3 + 3 axe   

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1434 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1434 2283 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 1434 2283 

 
(3) Pentru remorci, semiremorci sau rulote cu excepţia celor care fac parte din combinaţiile de 

autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) impozitul pe mijlocele de transport este egal cu suma 
corespunzătoare din tabelul următor: 

 

Masa totală maximă autorizată Impozitul în lei 

1. până la 1 tonă inclusiv 9 

2. de cel puţin 1 tonă, dar mai mică de 3 tone 35 

3. de cel puţin 3 tonă, dar mai mică de 5 tone 53 

4. de cel puţin 5 tone 67 
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Art. 34.- În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma 

corespunzătoare din tabelul următor: 
 

                          Tipul ambarcaţiunii  Impozitul în lei  

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit  şi uz personal    18 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 48 

3. Bărci cu motor 181 

4.Nave de sport şi agrement 960 

5. Scutere de apă 181 

7. Remorchere şi împingătoare: X 

   a) Până la 500 CP, inclusiv 482 

   b) De cel puţin 500 CP şi până la  2.000 CP inclusiv 783 

   c) De cel puţin 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1.205 

   d) De cel puţin 4.000 CP  1.928 

8. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din  acesta  157 

9. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X 

    a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 157 

    b) Cu capacitatea de încărcare de de cel puţin 1.500 tone şi 
până la  3.000 tone inclusiv 

241 

    c) Cu capacitatea de încărcare de de cel puţin 3.000 tone 422 

 
Art. 35.- (1) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte anual, în 2 rate egale, respectiv: 
a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv; 
b) rată a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv; 
(2) Impozitul anual pe mijloacele de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, 

persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul 
în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, suma de 50 lei se referă la impozitul 
cumulat.  

(3) Neplata în termenele scadente atrage plata de majorări de întârziere, conform legislaţiei în vigoare. La 
data adoptării prezenţei hotărâri se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 - republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, nivelul majorărilor este de 2% pe lună. 

 
Capitolul al V-lea Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 
 

Art. 35.- Pentru eliberarea certificatului de urbanism taxa va avea următoarele valori cu aplicarea 
coeficientului de corecţie de la art. 36:          
                      - lei -    

 Suprafaţa pentru care se obţine 
certificatul de urbanism 

Taxa 

a) Până la 150 m
2
, inclusiv 6 

b) Între 151 şi 250 m
2
, inclusiv 7 

c) Între 251 şi 500 m
2
, inclusiv 8 

d) Între 501 şi 750 m
2
, inclusiv 11 

e) Între 751 şi 1.000 m
2
, inclusiv 14 

f) De cel puţin 1.000 m
2 

14+0,012 lei/m
2
pentru 

fiecare m
2
care depăşeşte 

1.000 m
2
 

 
Art. 36.- Taxei de la art. 35 i se aplică un coeficient de corecţie de 0,5 în conformitate cu prevederile art. 

267, alin. (2) din Codul Fiscal. 
Art. 37.- Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca 

locuinţa sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.  
Art. 38.- Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor 

topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi altor exploatări se 
calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren afectat de foraj sau de excavaţie cu o valoare aprobată 
de 7 lei pentru fiecare m

2
 afectat. 
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Art. 39.- Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de 
expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, 
a firmelor şi reclamelor: 7 lei, pentru fiecare m

2
 de suprafaţă ocupată de construcţie.  

Art. 40.- Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea 
realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea 
autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 

Art. 41.- Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori 
campinguri   este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie. 

Art. 42.- Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele 
prevăzute expres în acest capitol este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv 
instalaţiile aferente.  

Art. 43.- Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totala sau parţială, a unei construcţii este egală 
cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul 
desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifica astfel încât să reflecte 
porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată. 

Art. 44.- Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire este egală 
cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 

Art. 45.- Taxa de eliberare unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de 
apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu taxa este de13 lei  pentru 
fiecare racord. 

Art. 46.- Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajare a 
teritoriului sau de către primar este de 15 lei. 

Art. 47.- Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradală este de10 lei. 
Art. 48.- (1) Pentru taxele prevăzute în prezentul capitol, stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de 

construcţie, se aplică următoarele reguli: 
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită 

avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului; 
b) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data 

la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind 
valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale; 

c) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor 
de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili 
taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 

d) până în cea de-a 15-a zi inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii 
administraţiei publice locale a emis valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice sumă suplimentară 
datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice sumă care trebuie rambursata de autoritatea 
administraţiei publice locale. 

(2) În cazul unei autorizaţii de construire emise pentru o persoană fizică, valoarea reală a lucrărilor de 
construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 4.  

Art. 49.- Taxa pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare este de 15 lei pentru fiecare titlu de 
proprietate. 

Art. 50.- Taxa pentru eliberarea certificatului de producător este de 80 lei. 

Capitolul  al VI-lea  Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

 
Art. 51.-Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în comuna Dudeştii Noi în 

baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în 
prezentul capitol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă 
scrise şi audiovizuale. 

Art. 52.- (1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate datorată de contribuabilii care beneficiază sub 
diverse forme, de serviciul de reclamă şi publicitate şi care încheie contracte în acest sens este în cota de 3 % 
din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adăugată. 

(2) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii 
următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate. 

Art. 53.- Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin 
afişaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare situate în locul în care o persoană  derulează o activitate 
economică este de 33,6  lei/mp /an sau fracţiune de metru pătrat. 

Art. 54.- Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, pentru orice alt panou, afişaj sau structură de 
afişaj pentru reclamă şi publicitate este în cuantum de24 lei/m

2
/an. 
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Art. 55.- (1) Plata taxei de art. 53 şi 54 se face anual, anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, până în 
datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie. 

(2) 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. 

Art. 56.- Scutiri 
(1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu 

se aplică instituţiilor publice, cu excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice. 
(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate, nu se aplică unei persoane care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, 
în acest caz taxa prevăzută la art. 52 fiind plătită de această ultimă persoană. 

(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte 
mijloace de reclamă şi publicitate amplasate în interiorul clădirilor. 

(4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a 
instalaţiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate 
publică şi educaţionale. 

(5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe 
mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate. 

Capitolul   la VII-lea  Impozitul pe spectacole 

Art. 57.-Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate 
distractivă în comuna Dudeştii Noi are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole. 

Art. 58.- (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 determina după cum urmează: 
a) pentru spectacole de teatru, balet, opera, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 

prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie internă sau internaţională, cota 
de impozit este de 2%. 

b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit a) cota de impozit este de 5%  
Art. 59.- Reguli pentru videoteci şi discoteci 
(1) În cazul unei manifestări artistice sau al unei activităţi distractive care are loc într-o videotecă sau 

discotecă, impozitul pe spectacole se calculează în funcţie de suprafaţa incintei. 
(2) Impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de activitate 

distractivă, prin înmulţirea numărului de metri pătraţi ai suprafeţei incintei videotecii sau discotecii cu suma 
stabilită de consiliul local, astfel: 

a) în cazul videotecilor: 0,20 lei/mp/zi,  
b) în cazul discotecilor: 0,30 lei/mp/zi. 
(3) Impozitul pe spectacole se ajustează prin înmulţirea sumei stabilite potrivit aliniatului precedent cu 

coeficientul de corecţie stabilit în funcţie de rangul localităţii. Dudeştii Noi este comună de rangul IV; coeficientul 
de corecţie fiind 1,10. 

Art. 60.- Plata impozitului pe spectacole se efectuează lunar până la data de 15, inclusiv, ale lunii 
următoare celei în care a avut loc spectacolul. 

Art. 61.- Impozitul pe spectacole nu se aplică spectacolelor organizate în scopuri umanitare. 

Capitolul   al VIII-lea   Taxa hotelieră 

 
Art. 62.- Pentru şederea într-o unitate de cazare, consiliul local instituie o taxă hotelieră în cotă de 1% din 

valoarea totală a cazării/tarifului de cazare, care se încasează de persoanele juridice prin intermediul cărora se 
realizează cazarea, odată cu luarea în evidenţă a persoanelor cazate, numai pentru o singură noapte, indiferent 
de perioada reală de cazare. 

Art. 63.- (1) Unităţile de cazare au obligaţia de a vărsa taxa hotelieră la bugetul local, lunar, până la data 
de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care s-a colectat taxa hotelieră de la persoanele care au plătit cazarea. 

(2) Unităţile de cazare au obligaţia de a depune lunar o declaraţie la compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a taxei hoteliere, inclusiv.  

Art. 64.- Taxa hotelieră nu se aplică pentru: 
a) persoanele fizice în vârstă de până la 18 ani inclusiv; 
b) persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul I sau II; 
c) pensionarii sau studenţii; 
d) persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar; 
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e) veteranii de război; 
f) văduvele de război sau văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit; 
g) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-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; 

h) soţul sau soţia uneia dintre persoanele fizice menţionate la lit. b) - g), care este cazat/cazată împreună 
cu o persoană menţionată la lit. b) - g). 
 
Capitolul al IX-lea  Taxa pentru autovehicule lente 
 

Art. 65.- Persoanele fizice şi persoanele juridice cu domiciliul, respectiv sediul social, ori punctul de lucru 
pe raza comunei Dudeştii Noi, care deţin în proprietate autovehicule lente datorează bugetului local. 

Art. 66.- (1) Taxa pentru autovehicule lentese percepe pentru fiecare vehicul care nu intră în categoria 
mijloacelor de transport prevăzute la Capitolul III.  

(2) Cuantumul taxei şi tipurile de vehicule care intră în categoria autovehiculelor lente sunt prezentate în 
tabelul următor: 
 

Nr. 
Crt. 

Tip autovehicul lent Taxa  lei/an 

1. Autocositoare 100 

2. Autoexcavator (excavator pe auto sasiu) 100 

3. Autogreder sau autoscreper 150 

4. Buldozer pe pneuri 200 

5. Compactor autopropulsat 200 

6. Freza autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat 100 

7. Încărcător cu o cupă pe pneuri 100 

8. Instalaţie autopropulsată de sortare -  concasare 250 

9. Macara cu greifer 150 

10. Macara mobilă pe pneuri 150 

11. Motostivuitoare şi altele asimilate 200 

12. Tractor pe pneuri 100 

13. Troliu autopropulsat 150 

14. Vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 100 

15. Vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri. 100 

16. Maşina autopropulsată pentru: a) - lucrări de terasamente; b) - 
construcţia şi întreţinerea drumurilor; c) - descoperirea 
îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri; d) - finisarea drumurilor; e) - 
forat; f) - turnarea asfaltului; g) - înlăturarea zăpezii. 

100 

 
Art. 67.- Impozitul pe autovehicule lente se plăteşte anual, în 2 rate egale, respectiv: 
a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv; 
b) rată a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv. 

 
Capitolul al X-lea  Taxe speciale 
 

Art. 68.- În conformitate cu prevederile Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate şi 
condiţiile în care se pot institui taxele speciale taxele speciale se instituie numai în interesul persoanelor fizice şi 
juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele speciale respective. 

 
Descrierea taxelor speciale 

 
1. Taxa specială de gospodărire comunală 
 
Art. 69.- (1) Taxa specială de gospodărire comunală se percepe pentru toate imobilele de pe raza 

administrativă a comunei Dudeştii Noi. 
(2) Taxa de gospodărire comunală se instituie având ca scop: 
a) îngrijirea şi înfrumuseţarea zonelor publice din faţa instituţiilor publice; 
b) întreţinerea şi curăţarea zonelor publice de pe marginea drumurilor comunale; 
c) dezăpezirea drumurilor publice pe timp de iarnă; 
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d) colectarea deşeurilor din coşurile de gunoi stradale; 
e) curăţarea domeniului public sau privat al comunei poluat cu deşeuri din inavilan ori din extravilanul 

comunei; 
f) alte activităţi de gospodărire comunală care ţin de aspectul general al comunei. 
(3) Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 14/2009, persoanele fizice sau juridice care au contract de 

salubrizare cu Primăria nu trebuie să plătească taxa de gospodărire comunală în mod distinct, aceasta fiind 
inclusă în tariful de salubrizare. 

(4) Prin excepţie, sunt scutiţi de la plata taxei descrisă la alin. (1): 
a) proprietarii imobilelor care sunt formate din terenuri fără construcţii sau cu construcţii nelocuibile. 

Constatarea caracterului nelocuibil al construcţiilor se face la cererea proprietarului în baza unui proces-verbal 
de constatare întocmit de Biroul de taxe şi impozite locale al Primăriei Comunei Dudeştii Noi. Cererea de scutire 
se aprobă de către primar în baza procesului-verbal de constatator. 

b) persoanele care se încadrează în prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 20 din 31 aug 2012 privind 
unele măsuri cu caracter social.  

(5) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanţarea cheltuielilor 
privind: 

a)investiţii în dezvoltarea parcurilor şi a zonelor verzi ale comunei Dudeştii Noi; 
b)lucrări de întreținere şi înfrumuseţare a domeniului public sau privat al comunei Dudeştii Noi; 
c) lucrări de cadastru și publicitate imobiliară pentru bunuri din domeniului public sau privat al comunei 

Dudeştii Noi; 
d)achiziționarea de utilaje, bunuri, materiale, combustibil necesare pentru întreținerea domeniului public 

sau privat al comunei; 
e)îngrijirea şi înfrumuseţarea zonelor publice din faţa instituţiilor publice; 
f)întreţinerea şi curăţarea zonelor publice de pe marginea drumurilor comunale; 
g)dezăpezirea drumurilor publice pe timp de iarnă; 
h)plata contravalorii serviciilor de colectare a deşeurilor din coşurile de gunoi stradale; 
i) pentru curăţarea domeniului public sau privat al comunei poluat cu deşeuri din inavilan ori din 

extravilanul comunei; 
j) alte activităţi de gospodărire comunală care ţin de aspectul general al comunei. 
 
2. Taxa de dezvoltare şi înfrumuseţare a comunei Dudeştii Noi 
 

Art. 70.- (1) Taxa de dezvoltare şi înfrumuseţare a comunei Dudeştii Noi se instituie pentru toate lucrările 
de construire supuse autorizării având ca scop finanţarea lucrărilor care privesc dezvoltarea infrastructurii şi 
amenajarea şi întreţinerea spaţiilor publice din zona în care se realizează construcţia supusă autorizării. 

(2) Taxa specială descrisă la alin. (1) se impune şi se încasează după cum urmează: 
a)odată cu depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de construire pentru construcţiile noi indiferent 

de destinaţia acestora, precum şi pentru extinderi ale construcţiilor, inclusiv lucrări de finisaje exterioare, reparaţii 
curente, împrejmuiri, branşamente; 

b)odată cu depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a construcţiei; 
c) odată cu depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de desfiinţare totală sau parţială a unei 

construcţii; 
d)odată cu depunerea cererii de prelungire a autorizaţiei de construire, caz în care taxele vor fi în cuantum 

de 30% din valoarea iniţială; 
e)odată cu depunerea cererii pentru obţinerea autorizaţiei de construire sau desfiinţare pentru construcţii 

indiferent de destinaţia acestora, precum şi pentru extinderi ale construcţiilor, inclusiv lucrări de finisaje 
exterioare, reparaţii curente, împrejmuiri, branşamente, pentru instituţiile şi lucrările prevăzute la art. 269 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

(3) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanţarea cheltuielilor 
privind: 

a) investiţii în dezvoltarea infrastructurii comunei Dudeştii Noi; 
b) lucrări de întreținere şi înfrumuseţare a domeniului public sau privat al comunei Dudeştii Noi; 
c) lucrări de cadastru și publicitate imobiliară pentru bunuri din domeniului public sau privat al comunei 

Dudeştii Noi; 
d) achiziționarea de utilaje, bunuri, materiale, combustibil necesare pentru întreținerea domeniului public 

sau privat al comunei. 
 
3. Taxa specială pentru eliberare certificat de înregistrare fiscală 
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Art. 70.- (1) Taxa specială pentru eliberare certificat de înregistrare fiscală se instituie pentru toate 
solicitările de documente care atestă calitatea de contribuabil înscris în evidenţele Primăriei Comunei Dudeştii 
Noi şi/sau pentru situaţia plăţii impozitelor şi taxelor locale. 

(2) Taxa specială descrisă la alin. (1) se percepe şi pentru negaţii. 
 
4. Taxa specială pentru eliberarea de copii după documente din arhiva Primăriei 
 
Art. 71.- (1) Taxa specială pentru eliberarea de copii după documente din arhiva Primăriei se instituie 

pentru toate solicitările de documente care se găsesc în posesia Primăriei Comunei Dudeştii Noi şi care nu sunt 
secretizate. 

(2) Taxa specială descrisă la alin. (1) acoperă costurile de căutare în arhivă, de realizare a conformităţii cu 
originalul şi de copiere a documentelor solicitate. 

(3) Taxa specială descrisă la alin. (1) se percepe şi pentru negaţii. 
 
5. Taxa specială pentru eliberarea de avize, acorduri 
 
Art. 72.- (1) Taxa specială pentru eliberarea de avize, acorduri se instituie pentru toate solicitările de avize 

sau acorduri care intră în competenţa Primăriei sau a Consiliului local ale comunei Dudeştii Noi. 
(2) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanţarea cheltuielilor: 
a) de căutare în arhivă; 
b) de verificare a conformităţii solicitării cu actele normative incidente; 
c) de verificare a conformităţii solicitării cu proiectele, planurile şi hărţile aflate în posesia Primăriei; 
d) de modificare a proiectelor comunei în confrmitate cu avizele/acordurile date; 
e) de realizare a documentelor. 
(3) Taxa specială descrisă la alin. (1) se percepe şi pentru negaţii. 
 
6. Taxa specială pentru serviciul public de alimentare cu apă 
 
Art. 73.- (1) Taxa specială pentru serviciul public de alimentare cu apă se instituie pentru folosirea 

serviciului public de de alimentare cu apă. 
(2) Taxa specială descrisă la alin. (1) se percepe şi se plăteşte pe baza autocitirii contorului de apă, care 

se comunică Primăriei o dată la trei luni, respectiv până în  ultima zi din lunile martie,  iunie, septembrie şi 
decembrie. 

(3) Pentru neplata sau necomunicarea la timp a autocitirii contorului de apă se aplică o penalitate de 2% 
din valoarea ne achitată sau nedeclarată pentru fiecare lună de întârziere începând cu a treia lună de la 
scadenţă sau termenul de autocitire. 

(4) În conformitate cu art. 8 alin. (10), art. 126, alin. (6) şi a art. 216, alin. (6) din Regulamentul Serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare din comuna Dudeştii Noi, gospodăriile care nu sunt contorizate sau 
al căror contor nu funcţionează sau este ilizibil sunt taxate în regim pauşal după următoarea grilă de consum: 

a) adulţi cu baie – 135 m
3
/an; 

b) minori cu baie – 95 m
3
/an; 

c) adulţi fără baie – 105 m
3
/an; 

d) minori fără baie – 85 m
3
/an; 

e) adulţi stradal – 90 m
3
/an; 

f) minori stradal – 75 m
3
/an. 

(5) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanţarea cheltuielilor 
privind întreținerea sistemului public de alimentare cu apă și canalizare menajeră. 

 
7. Taxa specială pentru serviciul public de canalizare menajeră 
 
Art. 74.- (1) Taxa specială pentru serviciul public de canalizare menajeră se instituie pentru folosirea 

serviciului public de canalizare menajeră  
(2) Taxa specială descrisă la alin. (1) se percepe şi se plăteşte pe baza autocitirii contorului de apă, care 

se comunică Primăriei o dată la două luni în lunile pare din an (februarie, aprilie, iunie, august, octombrie şi 
decembrie). 

(3) Pentru neplata sau necomunicarea la timp a autocitirii contorului de apă se aplică o penalitate de 2% 
din valoarea ne achitată sau nedeclarată pentru fiecare lună de întârziere începând cu a treia lună de la 
scadenţă sau termenul de autocitire. 

(4) În conformitate cu art. 8 alin. (2) din Regulamentul Serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare din comuna Dudeştii Noi cantitatea procentuală de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici faţă de 
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cantitatea de apă potabilă furnizată şi înregistrată pe contoare sau în sistem pauşal, este stabilită la 95% din apa 
facturată. Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de consumatori se consideră a fi egală cu 
cantitatea de apă consumată. 

(5) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanţarea cheltuielilor 
privind întreținerea sistemului public de alimentare cu apă și canalizare menajeră. 

 
8. Taxa specială pentru lucrări de branşare la sistemul public de alimentare cu apă 
 
Art. 75.- (1) Taxa specială pentru lucrări de branşare la sistemul public de alimentare cu apă se instituie 

pentru finanţarea lucrărilor de realizarea a branşamentelor la sistemul public de alimentare cu apă. 
(2) Impunerea pentru taxa specială descrisă la alin. (1) se face pe baza cererii de branşare completată de 

solicitant şi aprobată de către primar. 
(3) Primarul poate respinge sau aproba condiţionat cererea având în vedere următoarele aspecte: 
a) respectarea prevederilor autorizaţiei de construire pentru realizarea branşamentelor la sistemul public 

de alimentare cu apă în comuna Dudeştii Noi; 
b) respectarea prevederilor proiectului tehnic privind realizarea branşamentelor la sistemul public de 

alimentare cu apă  aprobat de către Consiliul local; 
c) costul lucrării să nu depăşească cuantumul taxei speciale descrisă la alin. (1).  
(4) Pentru lucrări de rebranşare se percepe 50% din cuantumul taxei speciale descrisă la alin. (1). 
(5) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanţarea cheltuielilor 

privind întreținerea sistemului public de alimentare cu apă și canalizare menajeră. 
 
9. Taxa specială pentru lucrări de branşare la sistemul public de canalizare menajeră 
 
Art. 76.- (1) Taxa specială pentru lucrări de branşare la sistemul public de canalizare menajeră se instituie 

pentru finanţarea lucrărilor de branşamente la sistemul public de canalizare menajeră. 
(2) Impunerea pentru taxa specială descrisă la alin. (1) se face pe baza cererii de branşare completată de 

solicitant şi aprobată de către primar. 
(3) Primarul poate respinge sau aproba condiţionat cererea având în vedere următoarele aspecte: 
a) respectarea prevederilor autorizaţiei de construire pentru realizarea branşamentelor la sistemul public 

de canalizare menajeră în comuna Dudeştii Noi; 
b) respectarea prevederilor proiectului tehnic privind realizarea branşamentelor la sistemul public de 

canalizare menajeră aprobat de către Consiliul local; 
c) costul lucrării să nu depăşească cuantumul taxei speciale descrisă la alin. (1).  
(4) Pentru lucrări de rebranşare se percepe 50% din cuantumul taxei speciale descrisă la alin. (1). 
(5) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanţarea cheltuielilor 

privind întreținerea sistemului public de alimentare cu apă și canalizare menajeră. 
 
10.Taxa specială pentru paza comunală 
 
Art. 77.- (1) Taxa specială pentru paza comunală se instituie pentru realizarea serviciului de pază 

comunală efectuat în baza prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor. 
(2) Taxa pentru paza comunală se percepe de la proprietarii de construcţii pentru fiecare construcţie 

deţinută în proprietate în comuna Dudeştii Noi. 
(3) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanţarea cheltuielilor 

privind: 
a)plata angajaţilor care efectuează paza comunală; 
b)procurarea de materiale, servicii, echipamente de protecţie, însemne şi mijloace de apărare sau utilitare, 

necesare bunei executări a serviciului de pază. 
(4) Sunt scutiţi de la plata taxei speciale descrisă la alin. (1): 
a)membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Dudeştii Noi doar pentru locuinţa de domiciliu;  
b)persoanele care se încadrează în prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 20 din 31 aug 2012 privind 

unele măsuri cu caracter social. 
 
11.Taxa specială pentru situaţii de urgenţă 
 
Art. 78.- (1) Taxa specială pentru situaţii de urgenţă se instituie pentru realizarea serviciului de intervenţie 

în caz de urgenţă 
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(2) Taxa pentru paza comunală se percepe de la proprietarii de construcţii pentru fiecare construcţie 
deţinută în proprietate în comuna Dudeştii Noi. 

(3) Taxa specială pentru situaţii de urgenţă se instituie pentru finanţarea cheltuielilor privind: 
a)plata angajaţilor care efectuează paza comunală, serviciu efectuat în baza prevederilor Legii nr. 

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 
b)procurarea de combustibil, materiale, servicii, echipamente de protecţie, însemne şi mijloace de apărare 

sau utilitare, necesare bunei funcţionări a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Dudeştii Noi. 
(4) Sunt scutiţi de la plata taxei speciale descrisă la alin. (1): 
a)membrii Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Dudeştii Noi doar pentru locuinţa de domiciliu; 
b)persoanele care se încadrează în prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 20 din 31 aug 2012 privind 

unele măsuri cu caracter social. 
 
12.Taxa specială pentru serviciul de colectarea deşeurilor 
 
Art. 79.- (1) Taxa specială pentru serviciul de colectare a deşeurilor se instituie pentru folosirea serviciilor 

de colectare a deşeurilor menajere şi selectate de la populaţie şi de la agenţii economici de pe raza 
administrativ-teritorială a comunei Dudeştii Noi. 

(2) Taxa specială descrisă la alin. (1) se percepe pe baza contractului de furnizare a serviciului încheiat de 
beneficiar cu comuna Dudeştii Noi şi se achită de două ori pe an respectiv până în ultima zi din martie şi 
septembrie. 

(3) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanţarea cheltuielilor 
privind plata serviciilor de colectare a deşeurilor menajere şi selectate de la populaţie şi de la agenţii economici 
de pe raza administrativ-teritorială a comunei Dudeştii Noi. 

 
13.Taxa specială pentru divorţul pe cale amiabilă 
 
Art. 80.- (1) Taxa specială pentru divorţul pe cale amiabilă se instituie pentru desfacerea căsătoriei având 

la bază prevederile din Codul civil şi Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 20 apr 2011 privind aprobarea taxei 
pentru divorţul pe cale amiabilă. 

(2) Taxa specială pentru divorţul pe cale amiabilă se instituie pentru finanţarea cheltuielilor: 
a) de căutare în arhivă; 
b) de verificare a conformităţii solicitării cu actele normative incidente; 
c) de verificare şi realizare a documentelor. 
verificarea  
(3) Impunerea pentru taxa specială descrisă la alin. (1) se face pe baza cererii în scris a solicitanţilor, soţ 

şi soţie, şi care este aprobată de către primar. 
 
14.Taxa specială pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Primăriei 
 
Art. 81.- (1) Taxa specială pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Primăriei se instituie pentru 

finanţarea cheltuielilor: 
a) de deplasare ale ofiţerului de stare civilă şi a personalului asistent până la locul de desfăşurare a 

căsătoriei; 
b) pentru plata orelor suplimentare pentru ofiţerul de stare civilă şi a personalului asistent în cazul în care 

căsătoria are loc în afara programului de lucru; 
c) de verificare şi realizare a documentelor. 
 (2) Impunerea pentru taxa specială descrisă la alin. (1) se face pe baza cererii în scris a solicitanţilor, soţ 

şi soţie, şi care este aprobată de către primar. 
 
15.Taxa specială pentru înregistrarea contractelor de arendă 

 
Art. 82.- (1) Taxa specială pentru înregistrarea contractelor de arendă se instituie pentru toate solicitările 

de înregistrare a contractelor de arendă la Primărie. 
(2) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea următoarelor 

costuri: 
a) de căutare în arhivă; 
b) de verificare a conformităţii solicitării cu actele normative incidente; 
c) de verificare a conformităţii solicitării cu proiectele, planurile şi hărţile aflate în posesia Primăriei; 
d) de realizare a documentelor. 
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(3) Taxa specială descrisă la alin. (1) se plăteşte, în prealabil, pentru fiecare contract de arendă înregistrat 
la Primărie. 

 
16.Taxa specială pentru închiriere loc de stână şi furaje 
 
Art. 83.- (1) Taxa specială pentru închiriere loc de stână şi furaje se instituie pentru închirierea de teren 

din patrimoniul comunei în scopul construirii unei stâne, adăpost pentru animale sau loc de depozitare pentru 
furaje.  

(2)Taxa specială se percepe pentru toată supafaţa afectată şi nu doar pentru suprafaţa construită. 
(3) Impunerea se face în baza contractului de închiriere. 
(4) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea următoarelor 

cheltuieli: 
a) lucrări de întreținere a pășunilor și fânețelor; 
b) lucrări de cadastru și publicitate imobiliară; 
c) achiziționarea de utilaje, bunuri, materiale, combustibil necesare pentru întreținerea pășunilor și a 

fânețelor. 
 
17.Taxa specială pentru folosinţă fâneaţă naturală 
 
Art. 84.- (1) Taxa specială pentru folosinţă fâneaţă naturală se instituie pentru închirierea de teren din 

patrimoniul comunei în scopul cultivării de plante pentru furaje.  
(2) Impunerea se face în baza contractului de închiriere. 
(3) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea următoarelor 

cheltuieli: 
a) lucrări de întreținere a pășunilor și fânețelor; 
b) lucrări de cadastru și publicitate imobiliară; 
c) achiziționarea de utilaje, bunuri, materiale, combustibil necesare pentru întreținerea pășunilor și a 

fânețelor. 
 
18.Taxa specială pentru folosinţă teren arabil 
 
Art. 85.- (1) Taxa specială pentru folosinţă teren arabil se instituie pentru închirierea de teren arabil din 

patrimoniul comunei în scopul folosirii acestuia pentru agricultură.  
(2) Impunerea se face în baza contractului de închiriere. 
(3) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea următoarelor 

cheltuieli: 
a) lucrări de întreținere a domeniului public sau privat al comunei; 
b) lucrări de cadastru și publicitate imobiliară; 
c) achiziționarea de utilaje, bunuri, materiale, combustibil necesare pentru întreținerea domeniului public 

sau privat al comunei. 
 
19.Taxa specială pentru păşunat pe păşunea comunală 
 
Art. 86.- (1) Taxa specială pentru păşunat pe păşunea comunală se instituie pentru închirierea de teren 

din patrimoniul comunei în scopul folosirii acestuia pentru pășunat.  
(2) Impunerea se face în baza contractului de închiriere. 
(3) Contractul de închiriere se realizează ținând cont de normele de pășunat aplicabile fiecărui tip de 

animal. 
(3) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea următoarelor 

cheltuieli: 
a) lucrări de întreținere a pășunilor și fânețelor; 
b) lucrări de cadastru și publicitate imobiliară; 
c) achiziționarea de utilaje, bunuri, materiale, combustibil necesare pentru întreținerea pășunilor și a 

fânețelor. 
 
20.Taxa specială pentru concesionare teren intravilan 
 
Art. 87.- (1) Taxa specială pentru concesionare teren intravilan se percepe pentru: 
a) terenuri cuconstrucții din patrimoniul comunei care au fost concesionate și a căror redevență trebuie 

actualizată; 
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b) terenuri atribuite tinerilor în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2005 privind stabilirea criteriilor de 
departajare în vederea atribuirii de terenuri tinerilor, pentru construirea unei locuințe conform Legii nr. 15/2003 
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală; 

c) terenuri atribuite pentru construcţia de locuinţe pentru persoane vulnerabile din punct de vedere social. 
(2) Impunerea se face în baza suprafeței menționate în contractul de concesiune sau în extrasul de carte 

funciară. 
(3) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea următoarelor 

cheltuieli: 
a) lucrări de întreținere a domeniului public sau privat al comunei; 
b) lucrări de cadastru și publicitate imobiliară; 
c) achiziționarea de utilaje, bunuri, materiale, combustibil necesare pentru întreținerea domeniului public 

sau privat al comunei. 
 
21.Taxa specială pentru închiriere teren intravilan 
 
Art. 88.- (1) Taxa specială pentru închiriere teren intravilan se percepe pentru: 
a) terenuri intravilane din patrimoniul comunei aferente construcțiilor proprietate a Statului Român sau a 

comunei Dudeștii Noi; 
b) orice alte terenuri din intravilanul comunei proprietate a comunei Dudeștii Noi ori a Statului Român. 
(2) Impunerea se face în baza suprafeței menționate în contractul de închiriere sau în extrasul de carte 

funciară. 
(3) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea următoarelor 

cheltuieli: 
a) lucrări de întreținere a domeniului public sau privat al comunei; 
b) lucrări de cadastru și publicitate imobiliară; 
c) achiziționarea de utilaje, bunuri, materiale, combustibil necesare pentru întreținerea domeniului public 

sau privat al comuni. 
 
22.Taxa specială pentru închiriere spaţii de locuit 
 
Art. 89.- (1) Taxa specială pentru închiriere spaţii de locuit se percepe pentru spații de locuit din 

proprietatea Statului Român sau a comunei Dudeștii Noi. 
(2) Impunerea se face în baza suprafeței menționate în contractul de închiriere sau în extrasul de carte 

funciară. 
(3) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea următoarelor 

cheltuieli: 
a) lucrări de întreținere la imobilele din domeniul public sau privat al comunei sau al Statului Român; 
b) lucrări de cadastru și publicitate imobiliară; 
c) achiziționarea de utilaje, bunuri, materiale, combustibil necesare pentru întreținerea domeniului public 

sau privat al comunei sau al Statului Român. 
 
23.Taxa specială pentru închiriere teren pentru terase 
 
Art. 90.- (1) Taxa specială pentru închiriere teren pentru terase se instituie pentru închirierea de suprafeţe 

din intravilanul comunei şi care aparţin patrimoniului comunei în scopul construirii de terase pentru activități 
economice de alimentație publică; 

(2) Impunerea se face în baza suprafeței menționate în contractul de închiriere. 
(3) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea următoarelor 

cheltuieli: 
a) lucrări de întreținere a domeniului public sau privat al comunei; 
b) lucrări de cadastru și publicitate imobiliară; 
c) achiziționarea de utilaje, bunuri, materiale, combustibil necesare pentru întreținerea domeniului public 

sau privat al comunei. 
 
24.Taxele speciale aferente Căminului cultural 
 
Art. 91.- (1) Taxele speciale aferente Căminului cultural se instituie pentru închirierea de bunuri sau de 

spații din cadrul Căminului cultural în scopul organizării de către solicitanţi a unor activități specifice. 
(2) Taxele speciale aferente Căminului cultural sunt următoarele: 
a) taxa specială pentru închiriere Sala mare; 
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b) taxa specială pentru închiriere veselă; 
c) taxa specială pentru închiriere bucătărie; 
d) taxă specială pentru închiriere Sala mică; 
e) taxa specială pentru închiriere conferinţă Sală mică; 
f) taxa specială pentru închiriere conferinţă Sală mare. 
(3) Impunerea se face în baza contractului de închiriere sau de prestări de servicii. 
(4) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea următoarelor 

cheltuieli: 
a) lucrări de întreținere a Căminului cultural; 
b) plata personalului angajat în cadrul Căminului cultural; 
c) costurile cu utilitățile din perioada închirierii. 
 
25.Taxa specială pentru copiere/tipărire acte 
 
Art. 92.- (1) Taxa specială pentru copiere/tipărire acte se instituie pentru serviciul de copiere/tipărire 

realizat de personalul din aparatul de specialitate al primarului folosind echipamentele din patrimoniul comunei. 
(2) Taxa specială descrisă la alin. (1) acoperă costurile următoare: 
a) costul consumabilelor; 
b) costul energiei electrice; 
c) costul cu forța de muncă. 
 
26.Taxa specială pentru trimitere/primire documente prin fax 
 
Art. 93.- (1) Taxa specială pentru trimitere/primire documente prin fax se instituie pentru serviciul de 

trimitere/primire documente prin fax realizat de personalul din aparatul de specialitate al primarului folosind 
echipamentele din patrimoniul comunei. 

(2) Taxa specială descrisă la alin. (1) acoperă costurile următoare: 
a) costul consumabilelor; 
b) costul energiei electrice; 
c) costul cu forța de muncă 
d) costul serviciului de telefonie/date. 
 
27.Taxa specială pentru eliberarea actelor în regim de urgenţă 
 
Art. 94.- (1) Taxa specială pentru eliberarea actelor în regim de urgenţă se instituie pentru scurtarea 

termenului de eliberare a diverselor documente a căror elaborare intră în competențele autorităților publice 
locale. 

(2) Nu se percepe taxa specială pentru eliberarea actelor în regim de urgenţă pentru actele de stare civilă 
și pentru alte documente ale căror termen de eliberare sunt strict reglementate de lege și/sau ale căror termen 
nu poate fi scurtat, precum și a acelor acte care sunt scutite prin lege de plata unei taxe. 

(3) Impunerea pentru taxa specială pentru eliberarea actelor în regim de urgenţă se face în baza cererii 
scrise din partea solicitantului, aprobată de primar. 

(4) Primarul poate respinge cererea în caz că reducerea termenului nu este posibilă. 
 
28.Taxa specială pentru publicitate 

 
Art. 95.- (1) Taxa specială pentru publicitate se instituie pentru: 
a) serviciile de reclamă și publicitate din cadrul publicației „Dudeşteanul”; 
b) folosirea avizierelor comunei; 
c) publicitate stradală pe domeniul comunei. 
(2) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea următoarelor 

cheltuieli: 
a) lucrări de întreținere a domeniului public sau privat al comunei; 
b) lucrări de cadastru și publicitate imobiliară; 
c) achiziționarea de utilaje, bunuri, materiale, combustibil necesare pentru întreținerea domeniului public 

sau privat al comunei. 
 
29.Taxa specială pentru comerţ stradal 
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Art. 96.- (1) Taxa specială pentru comerţ stradal se percepe fiecărei persoane fizice sau juridice care 
desfăşoară o activitate comercială temporară pe domeniul public. 

(2) Persoanele interesate de desfăşurarea unei activităţi comerciale pe domeniul public în comuna 
Dudeştii Noi sunt obligate să depună la Primărie o solicitare în scris adresată primarului comunei în care să 
descrie activitatea comercială şi să specifice locul şi perioada desfăşurării activităţii.  

(3) Impunerea se realizează în baza cererii aprobate de către primar. Primarul poate respinge cererea 
dacă perioada, locul sau tipul de activitate comercială sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al ordinii 
publice, al desfăşurării unor evenimente publice sau din punct de vedere estetic. 

(4) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea următoarelor 
cheltuieli: 

a) lucrări de întreținere a domeniului public sau privat al comunei; 
b) lucrări de cadastru și publicitate imobiliară; 
c) achiziționarea de utilaje, bunuri, materiale, combustibil necesare pentru întreținerea domeniului public 

sau privat al comunei. 
 
30.Taxa specială pentru activităţi comerciale la evenimente 

 
Art. 97.- (1) Taxa specială pentru activităţi comerciale la evenimente se percepe fiecărei persoane fizice 

sau juridice care desfăşoară o activitate comercială temporară pe domeniul public cu ocazia organizării în 
comuna Dudeştii Noi a unor manifestări cu caracter public. 

(2) Persoanele interesate de desfăşurarea unei activităţi comerciale pe domeniul public în comuna 
Dudeştii Noi sunt obligate să depună la Primărie o solicitare în scris adresată primarului comunei în care să 
descrie activitatea comercială şi să specifice locul şi perioada desfăşurării activităţii. Primăria poate să 
organizeze şi să aloce spaţiile de desfăşurare a activităţii comerciale în funcţie de specificul manifestării. 

(3) Impunerea se realizează în baza cererii aprobate de către primar. Primarul poate respinge cererea 
dacă perioada, locul sau tipul de activitate comercială sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al ordinii 
publice, al desfăşurării unor evenimente publice sau din punct de vedere estetic. 

(4) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea următoarelor 
cheltuieli: 

a) lucrări de întreținere a domeniului public sau privat al comunei; 
b) lucrări de cadastru și publicitate imobiliară; 
c) achiziționarea de utilaje, bunuri, materiale, combustibil necesare pentru întreținerea domeniului public 

sau privat al comunei. 
 

31.Taxa specială pentru serviciile prestate prin Serviciul de Lucrări Publice Comunale 

 
Art. 97.- (1) Taxa specială pentru serviciile prestate prin Serviciul de Lucrări Publice Comunale se percepe 

pentru serviciile şi lucrările prestate de către Serviciul de Lucrări Publice Comunale aflat în subordinea 
primarului. 

(2) Impunerea se face în baza cererii aprobate de primar sau contractului de prestări servicii sau de 
lucrări. 

(3) Sumele colectate din taxa specială descrisă la alin. (1) se folosesc pentru finanțarea următoarelor 
cheltuieli: 

a) lucrări de întreținere a domeniului public sau privat al comunei; 
b) lucrări de cadastru și publicitate imobiliară; 
c) achiziționarea de utilaje, bunuri, materiale, combustibil necesare pentru întreținerea domeniului public 

sau privat al comunei. 
 
Art. 98.- (1) Pentru anul 2013 se stabilesc cuantumurile taxelor speciale percepute în comuna Dudeştii Noi 

după cum sunt prezentate în tabelul următor: 
 

Nr. 
crt. 

Denumire taxă specială Cuantum 

1.  taxă specială de gospodărire comunală  50 lei/gospodărie/an 

2.  taxă de dezvoltare şi înfrumuseţare a comunei Dudeştii Noi 0,2% din valoarea lucrărilor 
autorizate  

3.  Taxa specială pentru eliberare certificat de înregistrare fiscală 10 lei 

4.  taxă specială pentru eliberarea de copii după documentedin arhiva 
Primăriei 

5 lei/pagină – o faţă A4 
10 lei/pagină – o faţă A3

 

5.  taxă specială pentru eliberarea de avize, acorduri  
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1. aviz racord electric pentru locuinţe 
2. aviz racord electric pentru clădiri în care se desfăşoară 

activitate economică 
3. acord de principiu/ aviz de oportunitate pentru planuri de 

urbanism zonale 
4. aviz utilităţi publice 
 
5. acord racord la drum comunal asfaltat 
6. alte acorduri şi avize 

20 lei 
50 lei 
 
250 lei 
 
20 lei – persoane fizice, 
50 lei – persoane juridice 
7.000 lei 
50 lei 

6.  taxă specială pentru serviciul de alimentare cu apă 1,6 lei/m
3 

7.  taxă specială pentru serviciul de canalizare menajeră 2,4 lei/m
3
 de apă consumată 

8.  taxă specială pentru lucrări de branşare la sistemul public de 
alimentare cu apă 

850 lei/branşament 

9.  taxă specială pentru lucrări de branşare la sistemul public de 
canalizare menajeră 

1.690 lei/branşament 

10. taxă specială pentru paza comunală 25 lei/gospodărie/an 

11. taxă specială pentru situaţii de urgenţă persoane fizice – 15 lei/an 
persoane juridice – 55 lei/an 

12. taxă specială pentru serviciul de colectare a deşeurilor (până la 
concesionarea serviciului de salubrizare) 

23 lei/pubelă/lună 

13. taxă specială pentru divorţul pe cale amiabilă 500 lei 

14. taxă specială pentru oficierea căsătoriilor în afara sediului Primăriei 300 lei 

15. taxă specială pentru înregistrarea contractelor de arendă 10 lei/contract 

16. taxă specială pentru închiriere loc de stână şi furaje 7 lei/an/m
2 

17. taxă specială pentru folosinţă fâneaţă naturală  150 lei/ha 

18. taxă specială pentru folosinţă teren arabil 300 lei/ha 

19. taxă specială pentru păşunat pe păşunea comunală Bovine adulte - 46 lei/an  
Bovine tineret – 23 lei/an 
Ovine adulte - 22 lei/an 
Ovine tineret – 11 lei/an 
Cabaline adulte - 46 lei/an 
Cabaline tineret – 23 lei/an 

20. taxă specială pentru concesionare teren intravilan 0,85 lei/m
2
/an 

21. taxă specială pentru închiriere teren intravilan 0,1 lei/m
2
/an 

22. taxă specială pentru închiriere spaţii de locuit 3 lei/m
2
/an 

23. taxă specială pentru închiriere teren pentru terase 2 lei/m
2
/lună 

24. taxe speciale aferente Căminului cultural: 
1. taxă specială pentru închiriere Sala mare  
2. taxă specială pentru închiriere veselă 
 
3. taxă specială pentru închiriere bucătărie 
4. taxă specială pentru închiriere Sala mică 
5. taxă specială pentru închiriere conferinţă Sală mică 
6. taxă specială pentru închiriere conferinţă Sală mare 
*) tariful se referă la eveniment și include bucătăria și vesela 

 
12 lei/persoană/zi*)  
2 lei/veselă completă pentru 
o persoană/3 zile 
300 lei/zi 
350 lei/zi 
50 lei/oră 
100 lei/oră 

25. taxă specială pentru copiere/tipărire acte 0,5 lei/pagină alb-negru - o 
faţă 
1 lei/foaie alb-negru - faţă-
verso 
1 leu/pagină color – o față 
2 lei/foaie color - faţă-verso 

26. taxă specială pentru trimitere/primire documente prin fax  3 lei / pagină 

27. taxă specială pentru eliberarea actelor în regim de urgenţă 50 lei 

28. taxă specială pentru publicitate ziarul comunal - 2 lei/cm
2 

afişaj stradal la aviziere – 6 
lei/foaie A4 
publicitate stradală pe 
domeniul comunei - 60 lei/m

2
 

/an 
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29. taxă specială pentru comerţ stradal 5 lei/zi 

30. taxă specială pentru activităţi comerciale la evenimente 50 lei pentru fiecare 25 m
2
 

de domeniu public ocupaţi 

31. Taxă specială pentru serviciile prestate prin Serviciul de Lucrări 
Publice Comunale**) 
1. pentru tuns iarba 
2. pentru văruit pomi   
 
3. pentru săpat şanţuri  
4. pentru alte activităţi  
**) În caz de lucrări speciale primarul poate stabili contravaloarea 
lucrării în urma negocierii directe cu solicitantul ţinând cont de 
regulile liberei concurenţe. 

 
 
0,3 lei/m

2 

0,75 lei/pom fără varul 
Primăriei, 1 leu/pom cu varul 
Primăriei 
7 lei/ml 
9 lei/oră/muncitor 

 
(2) În funcţie de necesităţi, pe parcursul anului 2013, prin hotărâre a Consiliului Local, se pot modifica 

taxele speciale prevăzute la alin. (1), precum şi se pot adopta şi alte taxe speciale respectând prevederile 
Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale 

(3) Neplata în termenele scadente atrage plata de majorări de întârziere, conform legislaţiei în vigoare 
pentru fiecare taxă specială. La data adoptării prezenţei hotărâri se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 
92/2003 - republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul majorărilor este de 2% pe lună. 

 
Capitolul al XI-lea  Taxe extrajudiciare de timbru 
 

Art. 99.- (1) Eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe,  Ministerul Justiţiei 
şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi de notarii publici, eliberarea sau 
preschimbarea actelor de identitate, eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit, examinarea 
conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere, înmatricularea autovehiculelor şi a 
remorcilor, precum şi alte servicii prestate de unele instituţii publice sunt supuse taxelor extrajudiciare de timbru.  

(2) Taxele extrajudiciare de timbru se plătesc anticipat. 
 

Art. 100.- Taxele pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe,  
Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi de notarii 
publici, precum şi alte servicii prestate de unele instituţii publice sunt cuprinse în tabelul următor: 
 

1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe,  Ministerul 
Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie şi de notarii 
publici, precum şi alte servicii prestate de unele instituţii publice 

Nr. 
Crt. Specificaţie 

Taxa 
(RON) 

1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi 
locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, 
care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice 
anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a 
oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, 
cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă 
extrajudiciară de timbru mai mare 

 
 
2 
 
 
 
 

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe 
cap de animal: 

- pentru animale sub 2 ani 
- pentru animale peste 2 ani 

 
 
2 
2 

3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra 
animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate: 

- pentru animale sub 2 ani 
- pentru animale peste 2 ani 

 
 
3 
6  

4. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării 
numelui şi a sexului 

15 

5. Înregistrare, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii  
căsătoriei 

3 
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6. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a 
actelor de stare civilă întocmită de autorităţile străine 

3 

7. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de 
stare civilă 

3 

8. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, 
sustrase, distruse sau deteriorate 

3 

 
Art. 101.- Taxele pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în 

acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit sunt cuprinse în tabelul următor: 
 

2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în 
acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit 

Nr. 
Crt. Specificaţie 

Taxa 
(RON) 

1. Acte de identitate: 
a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv 

a celor provizorii, şi a buletinelor de identitate pentru 
cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum 
şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor 
provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără 
cetăţenie) 

b) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini 
şi  ale persoanelor fără cetăţenie 

 
7 
 
 
 
 
8 
 

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 4 

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit 3 

 
Art. 102.- Taxele de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi 

autorizare de circulaţei pentru probe sunt cuprinse în tabelul următor: 
 

3. Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi 
autorizare de circulaţei pentru probe 

Nr. 
Crt. Specificaţie 

Taxa 
(RON) 

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a 
autovehiculelor şi remorcilor: 
a) autovehicule şi  remorci cu masa totală autorizată de până 

la 3.500 kg inclusiv 
b) autovehicule şi  remorci cu masa totală autorizată mai mare 

de 3500 kg 

 
 

52 
 

125 

2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi 
remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar 

 
8 

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor 
şi remorcilor 

357 

 
Art. 103.- Taxa pentru înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din 

registrul permanent de evidenţă a populaţiei se stabileşte la valoarea de 7 lei pentru fiecare solicitare. 
 

Capitolul al XII-lea  Facilităţi comune 
 
Art. 104.- (1) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri sau o reducere a 

acestuia pentru o clădire folosită ca domiciliu de persoana fizică ce datorează acest impozit. 
(2) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren sau o reducere a acestuia pentru 

terenul aferent clădirii folosite ca domiciliu al persoanei fizice care datorează acest impozit. 
(3) Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren sau o 

reducere a acestora pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară 
ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social. 

(4) În cazul unei calamităţi naturale, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădiri, a 
impozitului pe teren, precum şi a taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire 
sau o reducere a acestora. 
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(5) Scutirea de la plata impozitelor sau reducerile acestora prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplică 
persoanei respective cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care persoana depune 
documentele justificative în vederea scutirii sau reducerii. 

(6) Consiliul local poate acorda scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, datorată 
de către persoanele juridice în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea 
regională şi în condiţiile îndeplinirii dispoziţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 
privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
137/2007. 

 
Facilităţi pentru persoane fizice 
 
Art. 105.- (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 283 din Legea 
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare nu se aplică pentru: 

a) veteranii de război; 
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-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. 

(2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, nu datorează: 

a) impozitul pe clădiri pentru locuinţa situată la adresa de domiciliu; 
b) impozitul pe teren aferent clădirii prevăzute la lit. a); 
c) taxa asupra mijloacelor de transport aferentă unui singur autoturism tip hycomat sau a unui mototriciclu. 
(3) Impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren nu se aplică văduvelor de război şi văduvelor veteranilor de 

război care nu s-au recăsătorit. 
(4) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea 

unei activităţi economice nu se datorează de către persoanele cu handicap grav sau accentuat şi de persoanele 
încadrate în gradul I de invaliditate. 

(5) În cazul unei clădiri, al unui teren sau al unui mijloc de transport deţinut în comun de o persoană fizică 
prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4), scutirea fiscală se aplică integral pentru proprietăţile deţinute în comun de 
soţi. 

(6) Scutirea de la plata impozitului pe clădiri se aplică doar clădirii folosite ca domiciliu de persoanele 
fizice prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4). 

(7) Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplică terenului aferent clădirii utilizate de persoanele fizice 
prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (4). 

(8) Scutirea de la plata taxei asupra mijloacelor de transport se aplică doar pentru un singur mijloc de 
transport, la alegerea persoanelor fizice prevăzute la alin. (1) şi (2). 

(9) Scutirea de la plata impozitelor şi taxelor locale, precum şi de la plata impozitului corespunzător pentru 
terenurile arabile, fâneţe şi păduri, în suprafaţă de până la 5 ha, se aplică pentru veteranii de război, văduvele 
de război şi văduvele veteranilor de război care nu s-au recăsătorit. 

(10) Scutirea de la plata impozitului prevăzută la alin. (1), (2), (3) sau (4) se aplică unei persoane 
începând cu prima zi a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative în vederea 
scutirii. 

(11) Persoanele fizice şi/sau juridice române care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit 
pe care le deţin în proprietate, în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a 
fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 
325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste clădiri pe perioada de rambursare a creditului obţinut pentru 
reabilitarea termică, precum şi de taxele pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare 
termică. 

(12) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea 
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe prevăzute la art. 282 şi art. 283 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare se reduc cu 50%, în conformitate cu Ordonanţa 
Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele 
localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare, 
pentru persoanele fizice care domiciliază şi trăiesc în localităţile precizate în: 

a) Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării 
economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni, cu modificările ulterioare; 
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b) Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi 
acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta 
Dunării", cu modificările ulterioare. 

(13) Impozitul pe clădiri nu se datorează pentru clădirea unei persoane fizice, dacă: 
a) clădirea este o locuinţă nouă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; sau 
b) clădirea este realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind 

stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări 
prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. 

(14) Scutirile de impozit prevăzute la alin. (13) se aplică pentru o clădire timp de 10 ani de la data 
dobândirii acesteia. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia. 

Art. 106.- Sunt scutite de la plata taxei speciale pentru situaţii de urgenţă (P.S.I), a taxei speciale pentru 
pază şi a taxei speciale pentru gospodărire comunală persoanele care se încadrează în prevederile Hotărârii 
Consiliului Local nr. 20/ 31 august 2012 privind unele măsuri cu caracter social. 

Art. 107.- Persoanele fizice sau juridice pot beneficia de scutiri din sumele datorate la bugetul local dacă 
se încadrează în prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 1 din 17 ian 2011 privind aprobarea „Programului de 
modernizare a aleilor pietonale din comuna Dudeştii Noi”. 

Art.108.- (1) Beneficiază de reducere la plata impozitului pe clădiri cu 50% pentru o perioadă de 3 ani 
consecutivi proprietarii clădirilor cu o vechime de peste 20 de ani care reabilitează faţadele clădirilor, după ce în 
prealabil au obţinut aprobarea proiectului lucrării de la Primăria Comunei Dudeştii Noi. 

(2) Acordarea acestei facitilăţi se va face începând cu anul fiscal următor anului în care lucrarea a fost 
executată.  

(3) De aceeaşi reducere beneficiază şi proprietarii apartamentelor situate în blocuri de locuinţe, cu 
condiţia ca  reabilitarea să se facă de către toţi proprietarii din blocul respectiv. 

(4) Proprietarii care doresc acordarea acestei facilităţi vor depune o cerere la Primărie, însoţită de un 
proiect care va fi aprobat de Primărie. 

(5) Lucrările de reabilitare a faţadelor clădirilor mai vechi de 20 de ani sunt scutite de plata taxei pentru 
eliberarea autorizaţiei de construire şi de taxa specială pentru dezvoltarea şi înfrumuseţarea comunei Dudeştii 
Noi. 

Art. 109.- Se acordă o reducere de 75% la plata impozitului pe clădiri pe o perioada de 7 ani, cu începere 
de la data de 1 ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii 
apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuiala 
proprie, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrarilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se 
constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de 
performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011. 

Art. 110.- (1) Persoanele fizice cu venituri mici, care beneficiază de facilităţi fiscale de reducere sau 
scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren, pentru proprietatea situată la adresa de domiciliu, pe bază de 
cerere sunt: 

a)persoanele cu handicap grav sau accentuat şi cele încadrate în gradul I sau II de invaliditate; 
b)persoanele fizice nevăzătoare; 
c)minorii, moştenitori ai unor imobile, aflaţi sub tutela, plasament familial sau încredinţare; 
d)persoanele vârstnice, singure, fără aparţinători, care se încadrează în prevederile Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Persoanele fizice şi persoanele juridice afectate de calamităţi naturale beneficiază de scutire la plata 

impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, pentru clădirile şi terenurile afectate, pentru perioada rămasă până 
la sfârşitul anului fiscal, numai în cazul în care starea de calamitate se declară în mod oficial în zona comunei 
Dudeştii Noi. 

Art. 111.- Persoanele fizice enumerate la art. 110, alin (1) beneficiază de următoarele facilităţi fiscale: 
a)scutirea la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren în procent de 50% în cazul unor venituri 

nete totale mai mici de limita stabilită pentru venitul minim garantat, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 

b)scutirea sau reducerea proporţionala a majorărilor datorate pentru neplata la termen a impozitului pe 
clădiri şi a impozitului pe teren. 

c)scutirea sau reducerea la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren se acordă numai pentru 
clădirea şi/sau terenul situate la adresa de domiciliu a solicitantului proprietar, doar pe perioada cât există 
condiţiile de la art.110. 

Art. 112.- Înlesnirile la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren se acordă numai pe bază de 
cerere scrisă, cerere care va cuprinde: 
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a) elemente de identificare a contribuabilului (nume, prenume, adresa de domiciliu, codul numeric 
personal, etc.); 

b) sumele datorate sau neachitate în contul impozitului pe clădiri şi/sau a impozitului pe teren, inclusiv 
majorările datorate pentru neplata la termen;  

c) perioada pentru care sunt datorate sau neachitate, precum şi data scadenţei acestora, natura facilităţii 
fiscale solicitate şi o succintă prezentare a cauzelor ce au dus la imposibilitatea achitării debitelor pentru care se 
solicita înlesnirea. 

Art. 113.- Cererea de acordare a înlesnirilor la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, 
împreună cu documentele necesare se constituie într-un dosar care se depune de către solicitant la Registratura 
Primăriei Comunei Dudeştii Noi, după ce, în prealabil a fost verificat de compartimentul de specialitate. 

Art. 114.- Documentele necesare acordării scutirii sau reducerii la plata impozitului pe clădiri şi a 
impozitului pe teren sunt următoarele: 

a)acte autentice, sau copii ale acestora, acte ce fac dovada proprietăţii (contract de vânzare-cumpărare, 
titlu de proprietate, certificat de moştenire, extras de carte funciară având o vechime mai mică de 30 de zile, 
etc.); 

b)copie a actului de identitate; 
d)declaraţie pe proprie răspundere privind venitul net realizat, potrivit modelului din Legea nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) certificat care atestă gradul de handicap I, ÎI, accentuat sau grav, certificat eliberat de comisia de 

expertiză medicală; 
d)adeverinţa de la asociaţia nevăzătorilor din România - în cazul persoanelor fizice nevăzătoare; 
e)dovadă de la autoritatea tutelară în cazul persoanelor minore sub tutela, plasament familial sau 

întreţinere; 
e)adeverinţa privind încadrarea în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 

modificările şi completările ulterioare eliberată de Primăria Comunei Dudeştii Noi, în cazul persoanelor vârstnice 
sau cu venituri mici; 

f)ultimul cupon de pensie (dacă este cazul); 
g)orice alte documente considerate necesare pentru soluţionarea cererii. 
Art. 115.- Dosarul solicitantului va cuprinde în mod obligatoriu, pe lângă actele enumerate mai sus şi 

următoarele documente: 
a)rezultatele anchetei sociale efectuate de Serviciul de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei; 
b)nota de constatare întocmită de persoana din cadrul aparatului de specialitate a primarului cu atribuţii în 

ceea ce priveşte urmărirea şi încasarea taxelor şi impozitelor locale cu ocazia depunerii cererii şi a verificării 
dosarului prin care se solicita facilitatea fiscală; 

c) orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare, de respingere sau de modificare 
şi completare a cererii; 

d) propunere de soluţionare a cererii de acordare a facilităţii fiscale, elaborată de persoana din cadrul 
aparatului de specialitate a primarului cu atribuţii în ceea ce priveşte urmărirea şi încasarea taxelor şi impozitelor 
locale. 

Art. 116.- Dosarul complet se înaintează primarului comunei, care va face propuneri de aprobare sau 
respingere a cererii de scutire sau de reducere la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, inclusiv a 
majorărilor calculate pentru neplata la termenele legale a debitelor stabilite. Propunerile vor fi înaintate consiliului 
local pentru dezbatere, aprobare, respingere, potrivit reglementărilor legale. 

Art. 117.- Termenul de soluţionare a dosarului privind cererea de acordare a facilităţii fiscale de scutire 
sau reducere a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, majorărilor aferente, este de 45 zile de la data 
înregistrării cererii la Primăria Comunei Dudeştii Noi. 

Art. 118.- Scutirile sau reducerile la plata impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pot fi solicitate şi 
acordate atât înaintea executării silite a debitului, cât şi în timpul efectuării acesteia. 

Art. 119.- Executarea silită nu va fi pornită sau va fi suspendată, după caz, pentru creanţele bugetelor 
locale de natură impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren pentru care au fost stabilite reduceri sau scutiri la 
plată, prin hotărâri ale consiliului local, de la data comunicării acestor hotărâri. 

Art.120.- Dosarul privind cererea de acordare a facilităţii fiscale de scutire sau reducere la plata 
impozitelor pe clădire şi teren, se clasează dacă acesta nu poate fi întocmit în mod complet, respectiv dacă nu 
cuprinde toate elementele prevăzute la art.2, din motive imputabile solicitantului, cum ar fi: refuzul de a pune la 
dispoziţie organelor de control informaţiile solicitate, neprezentarea tuturor documentelor solicitate de 
compartimentul de specialitate în vederea definitivării dosarului, etc. Clasarea şi motivele acesteia vor fi 
comunicate în scris solicitantului în termen de 5 zile de la clasarea dosarului. 

Art.121.- Facilităţile fiscale prevăzute de prezentul regulament se pot acorda persoanelor solicitante, 
îndreptăţite, numai pentru proprietatea (clădire şi teren aferent sau cote din acestea) situată la adresa de 
domiciliu a contribuabilului. 
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Art.122.- Persoanele fizice solicitante beneficiază de facilităţile fiscale de scutire şi reducere la plata 
impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren, a majorărilor de întârziere la plată, de la data de întâi a lunii 
următoare aprobării cererii, cu condiţia achitării debitelor restante pe anii anteriori şi a majorărilor şi penalităţilor 
de întârziere aferente acestora. 

  
Facilităţi pentru persoanele juridice 
 
Art. 123.- (1) Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, precum şi alte taxe locale precizate la art. 282 şi art. 283 din 
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare nu se aplică: 

a) oricărei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice; 

b) fundaţiilor testamentare constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de 
cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

c) organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care 
asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie 
socială pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în 
dificultate, în condiţiile legii. 

(2 Impozitul pe clădiri şi impozitul pe terenurile acestora se reduc cu 50% pentru acele imobile situate pe 
litoralul Mării Negre deţinute de persoane juridice şi care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o 
durată de minimum 6 luni în cursul unui an calendaristic. 

(3) Impozitul pe clădiri se reduce cu 50% pentru clădirile nou construite deţinute de cooperaţiile de 
consum sau meşteşugăreşti, dar numai pentru primii 5 ani de la data achiziţiei clădirii. 

(4) Nu se datorează impozit pe teren pentru terenurile forestiere administrate de Regia Naţională a 
Pădurilor - Romsilva, cu excepţia celor folosite în scop economic. 

 Art. 124.- Elementele infrastructurii feroviare publice, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, precum 
şi terenurile destinate acestui scop, sunt scutite de la plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei 
pentru eliberarea autorizaţiei de construire. 

 
Art.125.- Consiliul local aprobă cererile contribuabililor şi poate anula unele obligaţii fiscale accesorii, în 

condiţiile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 2.842 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea Normelor 
pentru administrarea creanţelor fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale în vederea anulării unor obligaţii 
fiscale accesorii administrate de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice 
locale. 
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