
                        

ROM Â N I A 
Judeţul S U C E A V A 

C O N S I L I U L   L O C A L 
A L    MUNICIPIULUI RĂDĂUŢI 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013 

 
 In temeiul art.45 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată : 
 Luand în considerare prevederile art.9 pct.3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificată prin Legea nr. 199/1997, 
 Având in vedere prevederile: 
- art. 16 alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele publice locale; 
- Titlului IX a Legii privind Codul Fiscal nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare si a 

Normelor Metodologice privind aplicarea Codului Fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004; 
- art. 178 alin.(3) din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- art. 36 alin.(2) lit. b, alin.(4) lit. c şi art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, actualizată. 
      Analizând Nomenclatură stradală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Rădăuţi 

nr. 10 / 25.02.2000, precum si Planul urbanistic general aprobat prin Hotararea Consiliului Local al 
Municipiului Radauti nr. 3 / 20.01.2011, 
 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 si de conditiile locale specifice 
zonei, pe de alta parte, 
 

Consiliul local al Municipiului Radauti adoptă prezenta hotarare: 
 
 Art.1. – Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2013 dupa cum urmează: 

a) Nivelurile stabilite în sume fixe  sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele şi taxele locale 
pentru anul 2013, constituind ANEXA nr. 1; 

b) Cota prevăzută la art.253 alin.(2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, reprezentând 
impozitul şi taxa pe clădiri datorate de persoanele juridice care au reevaluat sau au dobândit 
clădirile începând cu 1 ianuarie 2010, se stabileşte la 1,20%; 

c) Cota prevăzută la art.253 alin.(6) din  Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, reprezentând 
impozitul şi taxa pe clădiri datorate de persoanele juridice este de: 

          c.1) 10% pentru clădirile care nu au fost reevaluate începând cu 1 ianuarie 2010; 
          c.2) 30% pentru clădirile care nu au fost reevaluate începînd cu 1 ianuarie 2008; 
          c.3) 5% pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul anului 2013. 
d) Cotele prevăzute la art. 267 alin.3,5,6,8,9 şi 10 sunt: 

d.1) cota prevăzută la art. 267 alin.(3) reprezentând taxa pentru eliberarea autorizatiei de         
construire pentru o clădire care urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă se             
stabileşte la  0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de construcţii. 
d.2) cota prevăzută la art. 267 alin.(5) reprezentând taxa pentru eliberarea autorizatiei   necesare 

pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în 



altă autorizaţie de construire se stabileşte la 3% din valoarea autorizata a lucrărilor de organizare de 
şantier. 

d.3) cota prevăzută la art.267 alin.(6) reprezentând taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare 
de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri se stabileşte la 2% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţii. 

d.4) cota prevăzută la art.267 alin.(8) reprezentând taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire 
pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt aliniat al articolului 267 se stabileşte la 1% din 
valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii, inclusiv instalaţiile aferente. 

d.5) cota prevăzută la art.267 alin.(9) reprezentând taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
desfiinţare parţială sau totală a unei construcţii se stabileşte la 0,1% din valoarea impozabilă a 
construcţiei stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri. În cazul desfiintării parţiale a une 
construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din 
construcţie care urmează a fi demolată. 

d.6) cota prevăzută la art.267 alin.(10) reprezentând taxa pentru prelungirea unui certificat de 
urbanism sau a unei autorizaţii de construire se stabileşte la 30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.  
e) Cota prevăzută la art. 270 alin.(4) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, reprezentând taxa 

pentru servicii de reclamă şi publicitate, se stabileşte la 3%; 
f) Cota prevăzută la art. 274 alin.(2) litera a) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, reprezentând 

impozit  pe  spectacole în cazul  unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic 
sau altă manifestare muzicală, film, circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, se 
stabileşte la 2%; 

g) Cota prevăzută la art. 274 alin.(2) litera b) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, reprezentând 
impozit pe spectacole în cazul oricărei manifestări artistice, se stabileşte la 5%; 

h) Taxa hotelieră se stabileşte în cotă de 1% din valoarea totală a cazării/tariful de cazare pentru 
fiecare zi de sejur a turistului. 

 
            Art.2. Bonificaţiile prevăzute la art.255 alin.(2), art. 260 alin.(2) şi art. 265 alin.(2) din Legea nr. 
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă astfel: 

a) 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an, până la data de 
31.03.2013, de către contribuabilii persoane fizice; 

b) 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an, până la data de 
31.03.2013, de către contribuabilii persoane fizice; 

c) 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul 
an, până la data de 31.03.2013, de către contribuabilii persoane fizice. 

 
            Art.3. Se stabileşte nivelul taxelor pentru folosirea locurilor publice de desfacere din pieţele şi 
oboarele municipiului Rădăuţi prevăzute în ANEXA nr.2 
 
 Art.4. Contribuabilii care datorează taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate în baza unui contract 
sau a unei altfel de înţelegeri încheiată cu altă persoană trebuie să depună o declaraţie de decont lunară până 
la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii de reclamă şi 
publicitate. 
  
            Art.5. Termenul de plată al taxelor prevăzute la art. 268 alin.(1) şi (5) din Legea privind Codul fiscal 
este 30 de zile de la data expirării valabilităţii vizei anuale. Pentru neplata în termen de datorează majorări de 
întîrziere, în cuantumul legal pentru creanţele bugetare, calculate începînd cu ziua imediat următoare celei în 
care a expirat valabilitatea vizei anuale. 
  



An.6. Tua penhu lobsna kenuilot propdekle de st l, dpectiv a Muricipiului R.d{uti, e
pldte$e eurl, ln doud 6le egale penn Ia daiele de 3 I manie li 30 seplenbri€, inclusiv.

Ai.7. PDcedu6 privind taxr pcnld vehicule le e pe o eul 2013, @nfom an. 283 atiD.(3) din
Leses privind Codul fiscal. 61e iedaii in ANEXA ri 4.

Art 8. ProceduriL privind taf,ele speciale in$ituite 6.Jod lFvededlor aft. 282 alin.(l) din L€em
privind Codul fisal, si rdate in ANEXELE ni 5 si 6

Air9. Se aFoba procedurd d. a@rdae a feilitatilor fi$ale. a calegorino! de penoane fi2ie,
prcvaate la an. 286 din bgq privitrd Codul Fiscal (ANEXA ra 3), Cosilid Lr@l va aproba noniDal
dosdele Drivind lacnnadb fis@le De tu anul 2013.

A!t.10. Arex€l€ 1,2, 3,4,5 !i 6 fac part inlegrnta din pMenta hosrtre.

Arl.11. Nu daro@r re zilnici pentru utilid€a tenpolard a locurilo! publice insliuiile publice,
docigjiile ri tu.datiile unsi1ar., penrJu dsf4u@a erivitllilor non-lrofit (ndifes$ii c!lt!61-anistie,
spodile, cmpdii de infoms de inlee pubUc EferitoN la: s{ndtatla populatGi, prctectia nediului erO
orgsizot€ in inEresul conunitdJii locale,

Art12. S€ apmbt, pdru pdomele fuice ii penr.a pqsodele juidicq muldea crcant€lor fisle
ailare ln $ld la dal! de 31.12.2012tn sun6 de pene ta 10lei.

Arrl3. Nomele cuprins in pltdta tosrte s conpleElzt cu pEvederil€ Legii nf. 57tnOO3
prnhd Codul fi scal. cu rodrfi criile ti @mplerarile ulteriod.

An14. Nivehrile iipozil€lor ri tdelor loale 3rabilire prin pr€Enra hotlr&€ se aplic, tn dul fiscal
2013,

Afl.ls. orie pFeder€ conftari pM€ntei hoie!&i e rvo.n.

An.16. Prehra bolnreE infi ln vig@e 16 d.r! de 01.01,2013 ii va fi dusd la indepli.ne de
Pnnarul Municipiului Rddduii pin se ciile de speciatirlte.



 - ANEXA nr. 1 - 
TABLOUL 

CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE 
ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2013 

 
 I. CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozite şi taxe locale 
 

VALORILE IMPOZABILE PREVAZUTE LA ART. 251 ALIN.(3), IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE 
CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMĂ ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZĂ ANUAL, ÎN 

CONDIŢIILE ART. 292 ŞI RESPECTIV ART.295 ALIN.(12), PRECUM ŞI AMENZILE CARE SE 
ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART.294 ALIN.(7) 

CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE CLĂDIRI 
VALORILE IMPOZABILE  

Pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri în cazul  
PERSOANELOR FIZICE 

Art.251 alin.(3) 
PENTRU CLĂDIRILE STRUCTURATE CU PÂNĂ LA 3 NIVELURI ŞI 8 APARTAMENTE  (INCLUSIV) 

NIVELURILE STABILITE PT.ANUL FISCAL 
2013 

Valoarea impozabila -lei/mp- 

 
 
 

TIPUL CLĂDIRII  Cladire cu instalatie 
electrică, de apă, de 

canalizare şi de incalzire 
(conditii cumulative***) 

Clădire fara instalatie 
electrică, de apa, de 

canalizare şi de incalzire 

A.Clădire cu cadre din beton armat sau cu 
pereti exteriori din caramida arsa sau din orice 
alte materiale rezultate în urma unui tratament 
termic si/sau chimic 

A – 1.934 
B – 1.854 
C – 1.773 
D – 1.693 

A – 1.147 
B – 1.099 
C – 1.052 
D – 1.004 

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

A –    526 
B –    504 
C –    482 
D –   460 

A – 329 
B – 315 
C – 301 
D – 288 

C.Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau 
cu pereti exteriori din caramida arsa sau din 
orice alte materiale rezultate in urma unui 
tratament termic si/sau chimic 

A –   329 
B –    315 
C –    301 
D –   288 

A – 295 
B – 283 
C – 271 
D – 258 

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, 
din piatra naturala, din caramida nearsa, din 
valatuci sau din orice alte materiale nesupuse 
unui tratament termic si/sau chimic 

A –  197 
B –   189 
C –   180 
D –   172 

A – 130 
B – 124 
C – 119 
D – 113 

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

 75% din suma care 
 s-ar aplica cladirii 

75% din suma care 
 s-ar aplica cladirii 

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

 50% din suma care 
 s-ar aplica cladirii 

50% din suma care 
 s-ar aplica cladirii 



VALORILE IMPOZABILE  
Pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri în cazul  

PERSOANELOR FIZICE 
Art.251 alin.(3) 

PENTRU CLĂDIRILE STRUCTURATE ÎN BLOCURI CU MAI MULT DE 3 NIVELURI ŞI 8 APART. 
NIVELURILE STABILITE PT.ANUL FISCAL 

2013 
Valoarea impozabila -lei/mp- 

 
 
 

TIPUL CLĂDIRII  Cladire cu instalatie 
electrică, de apă, de 

canalizare şi de incalzire 
(conditii cumulative***) 

Clădire fara instalatie 
electrică, de apa, de 

canalizare şi de incalzire 

A.Clădire cu cadre din beton armat sau cu 
pereti exteriori din caramida arsa sau din orice 
alte materiale rezultate în urma unui tratament 
termic si/sau chimic 

A – 1.854 
B – 1.773 
C – 1.693 
D – 1.612 

A – 1.099 
B – 1.052 
C – 1.004 
D –    956 

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

A –    504 
B –    482 
C –    460 
D –   438 

A – 315 
B – 301 
C – 288 
D – 274 

C.Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau 
cu pereti exteriori din caramida arsa sau din 
orice alte materiale rezultate in urma unui 
tratament termic si/sau chimic 

A –   315 
B –    301 
C –    288 
D –   274 

A – 283 
B – 271 
C – 258 
D – 246 

D. Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn, 
din piatra naturala, din caramida nearsa, din 
valatuci sau din orice alte materiale nesupuse 
unui tratament termic si/sau chimic 

A –  189 
B –   180 
C –   172 
D –   164 

A – 124 
B –  119 
C –  113 
D –  108 

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

 75% din suma care 
 s-ar aplica cladirii 

75% din suma care 
 s-ar aplica cladirii 

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

 50% din suma care 
 s-ar aplica cladirii 

50% din suma care 
 s-ar aplica cladirii 

            
CAPITOLUL III – IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE TEREN 

IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII 
– PERSOANE FIZICE ŞI JURIDICE 

Art. 258 alin.(2) 
Zona in cadrul localitatii Nivelurile stabilite pentru anul fiscal 2013 – lei/ha**) 

pentru localitate de rangul II 

A 
B 
C 
D 

 
6.508 
4.540 
2.874 
1.519 



IMPOZITUL/TAXA*) pe terenurile amplasate în intravilan – persoane fizice şi juridice 
– orice alta categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii – 

Art.  258 alin.(4)                                                                                                                  - lei/ha - 
Nivelurile stabilite pentru anul fiscal 2013 Nr. 

crt. 
                                                     Zona 
Categoria de folosinta Zona A Zona B ZonaC Zona D 

1. Arabil 96 72 64 52 
2. Pasuni 72 64 52 44 
3. Fanete 72 64 52 44 
4. Vie 160 120 96 64 
5. Livezi 184 160 120 96 
6. Paduri si alte terenuri cu vegetatie 

forestiera 
96 72 64 52 

7. Terenuri cu apa 52 44 28 X 
8 Drumuri si cai ferate X X X X 
9. Terenuri neproductive X X X X 

*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren 
**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca 
efect al rotunjirilor la a doua zecimală în urma conversiei generată de aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei 
naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de faptul că 1 mp = 0,0001 ha 

 
IMPOZITUL/TAXA*) pe terenurile amplasate in extravilan – persoane fizice şi juridice  

   Art.258 alin.(6)                - lei/ha-
Nivelurile stabilite pentru anul fiscal 2013 Nr. 

crt. 
                                                     Zona 
Categoria de folosinta Zona A Zona B Zona C Zona D 

1.  Teren cu construcţii 65 55 48 40 
2. Arabil 103 94 86 76 
3. Pasuni 58 51 42 36 
4. Fanete 58 51 42 36 
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la 

nr.crt.5.1. 
115 106 95 86 

5.1. Vie până la intrarea pe rod X X X X 
6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la 

nr. crt.6.1. 
115 106 95 86 

6.1. Livadă până la intrarea pe rod X X X X 
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, 

cu excepţia celui prevăzut la nr.crt.7.1. 
34 28 22 15 

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

X X X X 

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

12 9 4 2 

8.1. Teren cu amenajări piscicole 70 62 53 46 
9.  Drumuri şi căi ferate X X X X 
10. Teren neproductiv X X X X 

*) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-
teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren 

 
 



CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT – PERSOANE FIZICE 
ŞI JURIDICE 

Art.263 alin.(2) 
NIVELURILE STABILITE 

PENTRU ANUL FISCAL 2013 
 

Tipuri de autovehicule 
Suma în lei, pt. fiecare grupă de 200 

cmc sau fractiune din aceasta 
1.Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu 
capacitate cilindrică de până la 1600 cmc inclusiv 

8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cmc şi 
2000 cmc inclusiv 

18 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cmc şi 
2600 cmc inclusiv 

72 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 
3000 cmc inclusiv 

144 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică  de peste 3001 
cmc  

290 

6. Autobuze, autocare, microbuze 24 
7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de 
până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren 
din pruducţia internă 

30 

8. Tractoare înmatriculate 18 
Pentru remorci, semiremorci sau rulote : 

Art.263 alin.(6) 
Nivelurile stabilite pentru  

anul fiscal 2013 
 

Masa totala maximă autorizată 
Impozitul în lei 

a) până la 1 tonă inclusiv 8 
b) peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 29 
c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 45 
d) peste 5 tone 55 

Pentru mijloace de transport pe apă 
Art.263 alin.(7) 
1.Luntre, barci fara motor, scutere de apa, folosite pentru 
uz si agrement personal 

18 

2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri 48 
3. Barci cu motor 181 
4. Nave de sport şi agrement 500 
5. Scutere de apă 181 
6. Remorchere şi împingătoare 

a) pana la 500 CP inclusiv 
b) peste 500 CP, dar nu peste 2000 CP 
c) peste 2000 CP, dar nu peste 4000 CP 
d) peste 4000 CP 

x 
482 
783 

1.205 
1.928 

7. Vapoare–pt. fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta 157 
8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale 
        a) cu capacitatea de incarcare pana la 1500 tone 
inclusiv 

X 
157 
x 



        b) cu capacitatea de incarcare de peste 1500 tone, 
dar nu peste 3000 tone 
        c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone 

241 
x 

422 
 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A 
AUTORIZAŢIILOR 

 
NIVELURILE STABILITE 

PENTRU ANUL FISCAL 2013 
 

Art.267 alin.(1) Taxa pentru eliberarea certificatului 
de urbanism, în mediul urban Taxa în lei 
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism X 
a) pana la 150 mp inclusiv 
b) intre 151 si 250 mp inclusiv 
c) intre 251 si 500 mp inclusiv 
d) intre 501 si 750 mp inclusiv 
e) intre 751 si 1000 mp inclusiv 
f) peste 1000 mp  

5,00 
6,00 
8,00 
10,00 
12,00 

12 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care 
depaseste 1000 mp 

Art. 267 alin.(4) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje 
sau excavari, necesare studiilor geotehnice, ridicarilor 
topografice, exploatarilor de cariera, balastierelor, sondelor de 
gaze si petrol, precum si altor exploatari   

 
7,00 lei 

pentru.fiecare mp afectat 

Art. 267 alin.(7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, 
situate pe caile si in spatiile publice, precum si pentru 
amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a firmelor si 
reclamelor, pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de 
construcţie 

 
7,00 lei 

pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată 
de construcţie 

Art. 267 alin.(11) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii 
privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice 
de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si 
televiziune prin cablu 

 
11 lei 

pentru fiecare racord 

Art. 267 alin.(12) Taxa pentru avizarea certificatului de 
urbanism de către comisia de urbanism si amenajarea 
teritoriului, de catre primari ori de structurile de specialitate din 
cadrul consiliului judetean 

 
13 lei 

Art. 267 alin.(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatura stradala si adresa 

8,00 lei 

Art. 268 alin.(1) Taxa pentru acordare de asistenţă şi 
reprezentare, în cadrul procedurilor de obţinere a autorizaţiei şi 
înregistrării în registrul comerţului, a persoanelor fizice 
autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor 
familiale 

 
69 lei 

Art. 268 alin.(2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare 
de funcţionare 

 
17,00 lei 

Art. 268 alin.(3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice 
de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, 
detinute de consiliile locale, pentru fiecare mp 

 
28 lei pentru fiecare mp sau  

fracţiune de mp 
Art. 268 alin.(4) Taxa pentru eliberarea certificatului de 
producator 

 
69 lei 



Art. 268 alin.(5) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a 
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 
publică în restaurante şi baruri. (clasa CAEN 5610 şi 5630): 
a) pentru baruri, restaurante, cafenele, berării, cluburi de 
noapte, carciumi, etc 
  - cu suprafaţa de până la 50 mp  
  - de la 51 mp până la 100 mp     
  - de la 101 mp pana la 150 mp   
  - de la 151 mp până la 200 mp   
  - peste 200 mp                           
b) pentru unitati de alimentaţie publică, cu activitate 
sezonieră: 
    - terase sezoniere 
    - rulote şi chioşcuri fast food 
    - pentru tonete, chioşcuri de îngheţată 
c) rulote şi chioşcuri fast-food cu activitate permanentă 
d) unităţi de pregătire a hranei la pachet 

x 
x 
x 
x 
x 

   500 lei 
1.000 lei 
1.500 lei 
2.000 lei 
3.000 lei 

x 
300 lei 
200 lei 
100 lei 
300 lei 
500 lei 

 
 

 
CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI 

PUBLICITATE 
 

NIVELURILE STABILITE 
PENTRU ANUL FISCAL 2013 

 
Art. 271 alin.(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă 
şi publicitate Lei/mp sau fracţiune de mp/an 
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana 
deruleaza o activitate economica  

28 

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj 
pentru reclama si publicitate 

20 

 
CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 
NIVELURILE STABILITE 

PENTRU ANUL FISCAL 2013 
 

Art. 275 alin.(2) Manifestarea artistică sau activitatea 
distractivă Lei/mp/zi 
a) in cazul videotecilor  2 
b) in cazul discotecilor 3 

 
CAPITOLUL IX – TAXE SPECIALE 

 
Art. 282 alin.(1) 
A. Taxa pentru eliberarea procesului verbal de 
 recepţie la terminarea lucrărilor: 
a) pentru locuinţe unifamiliale 
b) pentru anexe 
c) pentru locuinţe colective (blocuri cu mai mult de 2 u.l.) 
d) pentru spaţii comerciale (pentru fiecare 100 mp / 
fracţiune din 100 mp) 

 
 
 

100 lei 
50 lei 

50 lei x nr. de u.l.  
100 lei  



B. Taxa pentru eliberarea şi vizarea anuală a autorizaţiei 
pentru desfăşurarea activităţii de comert/prestări servicii : 
a) pt.chioscuri cu activităţi de comerţ şi prestări servicii 
b) pt. unitati de desfacere cu amanuntul 
                                   - cu suprafata de pana la 50 mp 
                                   - de la 51 la 100 mp 
                                   - de la 101 la 200 mp 
                                   - de la 201 la 400 mp 
                                   - de la 401 la 1000 mp 
                                   - peste 1000 mp 
c) pentru depozite en gros, centre comerciale 
d) pentru unitati de alimentatie publica 

- cofetarii, patiserii 
- hoteluri 

e) pt. următoarele activităţi de prestări servicii: 
- agenţii de asigurări,  
- agenţii transport persoane,  
- jocuri mecanice, loto, pariuri sportive, 
- service auto,  
- proiectare în construcţii 
- schimb valutar, 
- intermedieri financiare şi de amanet, 
- prestări servicii în telecomunicaţii, 
- curăţare chimică, 
- vulcanizare, 
- spălătorie auto, 
- înfrumuseţare şi coafură. 
f) pentru activităţi de prestări servicii şi altele, nemenţionate la 
 punctele anterioare 

 
 

53,00 lei/an 
x 

73,00 lei/an 
88,00 lei/an 
106,00 lei/an 
145,00 lei/an 
211,00 lei/an 
290,00 lei/an 
290,00 lei/an 

x 
145,00 lei/an 
290,00 lei/an 

x 
150,00 lei/an 
150,00 lei/an 
150,00 lei/an 
150,00 lei/an 
150,00 lei/an 
150,00 lei/an 
150,00 lei/an 
150,00 lei/an 
150,00 lei/an 
150,00 lei/an 
150,00 lei/an 

 
 

64,00 lei/an 
C. Taxa pentru obţinerea certificatului fiscal în regim 
 de urgenţă (în aceeaşi zi cu data înregistrării cererii de 
eliberare a respectivului certificat) 

10,00 lei 

D. Taxa vizitare muzeu si gradina zoologica 
- elevi şi studenţi 
- adulţi 

x 
1,50 lei/pers 
4,00 lei/pers 

E. Taxa pentru eliberarea certificatului de 
 înregistrare a vehiculelor pentru care nu există 
obligaţia înmatriculării 
a) taxa pt.inregistrare si eliberare certificat 
b) taxa numere inregistrare 

 

 

                               50 lei 
50 lei 

F. Taxa parcare pentru autoturisme – parcari 
 amenajate 

1,50 lei/ora 

G. Taxa parcare autoturisme în zona centrală 2,00 lei/ora (1 leu/ ½ ora) 

H. Taxa pentru un loc de parcare pe bază de 
 abonament – persoane juridice 
 * zona centrală 
 * alte zone 

lei/loc/an 
 

300 
150 

I. Taxa de rezervare a locului de parcare, în parcările 
de reşedinţă special amenajate, în cazul persoanelor 
fizice 

100 lei/loc/an 



J. Taxe pentru activităţile de stare civilă: 
- activităţi foto la oficierea căsătoriilor 
- activităţi video la oficierea căsătoriilor 
- oficiere căsătorii în zilele de sâmbătă 
- oficiere căsătorii în zilele de duminică şi alte sărbători legale 
- oficiere căsătorii în afara sediului Primăriei Mun. Rădăuţi 
- eliberare de duplicate ale certificatelor de stare civilă 

X 
15 lei/ceremonie 
25 lei/ceremonie 
120 lei/oficiere 
150 lei/oficiere 

1.000 lei/oficiere 
5 lei/solicitare 

K. Taxa pentru ocuparea domeniului public / privat în 
subteran  

2 lei/ml/lună 

 
CAPITOLUL X – ALTE TAXE LOCALE 

 
NIVELURILE STABILITE 

PENTRU ANUL FISCAL 2013 
 

Art. 283 alin.(1) Taxa zilnică pentru utilizarea 
temporară a locurilor publice Lei/mp/zi 
a) pentru comercializare carte, presă 0,60 
b) pentru comercializare flori 0,80 
c) pentru prezentarea şi comercializarea altor produse, pentru 
prestări servicii şi confecţionări de produse, amenajări terase  

1,00 

d) pentru comercializare de bilete pt.jocuri de noroc şi loz în 
plic 

3,00 

e) pentru prezentarea şi comercializarea de autovehicule 10,00 
f) pentru parcuri de distracţii şi jocuri de agrement 1,50 
g) pentru spectacole de circ şi spectacole organizate de 
agenţii economici 

0,20 

h) pentru amplasare de suporturi de reclama şi publicitate 
(pe teren) 

15,00  

i) pentru depozitare materiale şi realizarea unor lucrări 2,50 
j) pentru ocuparea terenului cu construcţii provizorii, 
autorizate în condiţiile legii 

2,50 

k) distribuire materiale publicitare (pliante, fluturaşi, etc) 15,00 lei/zi sau fracţiune de zi 
Art. 283 alin.(3) Taxa anuala pentru vehicule lente 
(conform Anexei nr. 4) 

36 lei/autovehicul 

 
CAPITOLUL XIII – SANCŢIUNI  

- în cazul PERSOANELOR FIZICE niveluri stabilite pentru ANUL FISCAL 2013
Art. 294 alin.(3) Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) (depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere) 
se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cea de la lit.b) – d) (nedepunerea declaraţiilor de 
impunere) cu amendă de la 240 lei la 600 lei  
Art. 294 alin.(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1.360 lei 
- în cazul PERSOANELOR JURIDICE (conf. art.294 alin(6))niveluri stabilite pentru ANUL FISCAL 
2013
Art. 294 alin.(3) Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) (depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere) 
se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei, iar cea de la lit.b) – d) (nedepunerea declaraţiilor de 
impunere) cu amendă de la 960 lei la 2.400 lei  
Art. 294 alin.(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi 
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se 
sancţionează cu amendă de la 1.100 lei la 5.450 lei 



  Taxe percepute in Mun. Radauti pentru  eliberarea si viza anuala a autorizatiilor pentru  
transportul de persoane si de bunuri in regim de taxi si a autorizatiilor taxi (conform prev. Legii nr. 
38/2003 privind transportul în regim de taxi şi regim de închiriere, modificată şi completată prin Legea nr. 
265/2007, actualizată) : 
a) pt. eliberarea autorizatiei de transport persoane/ 

bunuri in regim de taxi, precum si pentru vizarea 
acesteia 

b) pt. eliberarea  autorizatiei taxi 
c) pt. eliberarea duplicatului autorizatiei de transport si a 

autorizatiei taxi 
d) pt.obtinerea cazierului de conduita profesionala 
e) pt.modificarea autorizatiei de transport sau a 

autorizatiei taxi 
f) pt.eliberarea autorizatiei pentru disceperat taxi 
g)   taxa anuala de parcare pentru taxiuri, in spatii special   

amenajate 

                         - pers. fizice     100 lei  
- pers. juridice 200 lei 

100 lei 
 50 lei 

x 
10 lei  
20 lei 

x 
200 lei 
100 lei 

x 

 
 

Taxe pentru folosirea terenului proprietate de stat, respectiv a mun. Radauti 
Specificarea Taxa  pt. anul 2013 

Taxe de inchiriere pentru terenul proprietate de stat agricol si neproductiv 
            - livezi si teren arabil 
            - teren fanat 
            - teren neproductiv 

0,60 lei /mp/an 
0,50 lei /mp/an  
0,40 lei /mp/an 

Chirii pentru terenurile proprietate de stat ocupate de constructii provizorii: 
            - garaje 6,00 lei /mp/an 
Chioscuri alimentatie publica: 
            - zona I-a 
            - zona II-a 
            - zona III-a 
            - zona IV-a 

55,00 lei /mp/an 
42,00 lei /mp/an 
30,00 lei /mp/an 
12,00 lei /mp/an 

Chioscuri pentru desfacerea marfurilor cu amanuntul (alimentare si nealimentare) 
            - zona I-a 
            - zona II-a 
            - zona III-a 
            - zona IV-a 

46,00 lei /mp/an 
34,00 lei /mp/an 
25,00 lei /mp/an 
11,00 lei /mp/an 

Chioscuri pentru desfacerea cartii, presei 
            - zona I-a 
            - zona II-a 
            - zona III-a 
            - zona IV-a 

10,30 lei /mp/an 
6,00 lei /mp/an 
3,20 lei /mp/an 
1,20 lei /mp/an 

Chioscuri pentru productie, prestari servicii: 
            - zona I-a 
            - zona II-a 
            - zona III-a 
            - zona IV-a 

19,00 lei /mp/an 
12,70 lei /mp/an 
6,30 lei /mp/an 
3,00 lei /mp/an 

 
                                   Primar,                                                                             Şef serviciu, 
                            Aurel Olarean                                                                      Silviu Ursescu 

 
 



- ANEXA nr. 2 - 
 

Lista taxelor locale pentru folosirea locurilor publice de desfacere a produselor  
în pieţe şi oboare a municipiului Rădăuţi 

 

Taxa  pt. 2013 Nr. 
crt. 

 
Specificarea 

 
UM RON 

1.   Pentru vanzarea produselor de orice fel din autovehicule sau vehicule 

 a) din vehicule cu tractiune animala  
b) din autovehicule mici 
c) din autovehicule mici cu remorca 
d) din autocamioane cu sau fara remorca 

Lei/zi 
Lei/zi 
Lei/zi 
Lei/zi 

3,00 
8,00 
10,00 
25,00 

2. Pentru folosirea platourilor, meselor, tarabelor si a altor spatii din piata, targuri si oboare 

 a) mese, tarabe, platouri acoperite si neacoperite si a altor 
spatii din piete si oboare – persoane fizice 

- persoane juridice 
b) vanzare de produse din sac sau lada 
c) vanzare flori 
d) vanzare rasaduri 
e) vanzare branzeturi       
f) desfacere si vanzare de carne de orice fel 
g) inchiriere boxe – persoane fizice 

- persoane juridice 
h) inchiriere mese în trepte : - persoane fizice/producători 
                                                - persoane juridice 

x 
Lei/mp/zi 
Lei/mp/zi 
Lei/mp/zi 
Lei/mp/zi 
Lei/mp/zi 

Lei/kg 
Lei/mp/zi 
Lei/mp/zi 
Lei/mp/zi 

Lei/zi/masă 
Lei/zi/masă 

x 
2,00 
3,50 
1,80 
1,80 
3,50 
1,00 
15,00 
1,50 
2,00 
6,00 
7,00 

3. 
Pentru prestari de servicii 

 a) inchirierea unui cantar cu terezie 
b) inchirierea unui cantar zecimal 
c) inchirierea unui halat pentru produse lactate 
d) inchirierea unui halat pentru carne 
e) efectuarea unei cantariri la cantar zecimal 

Lei/zi 
Lei/zi 
Lei/zi 
Lei/zi 
Lei/zi 

4,50 
6,00 
1,20 
3,00 
1,20 

4. Pentru vanzarea de animale si de fiecare animal sau pasare astfel: 

 a) bovine, bubaline, cabaline si porci pana la 6 luni 
b) bovine, cabaline, porci peste 6 luni 
c) animale mici si pasari, pui 

Cap/zi 
Cap/zi 
Cap/zi 

5,50 
12,00 
0,70 

5. Pentru ocuparea locurilor necesare vanzarii produselor 
rezultate din efectuarea unei activitati autorizate pe 

cont propriu 

 
Lei/mp/zi 

 
2,00 

 
6. Pentru ocuparea locurilor necesare vanzarii obiectelor 

de ocazie 
Lei/mp/zi 1,50 

  7. Pentru ocuparea platformelor cu marfuri si ambalaje depozitate pe verticala 

 a) pentru fiecare lada sau sac 
a) pentru produse in vrac: pepeni, cartofi, varza 

Lei/bc/zi 
 Lei/mp/zi 

1,20 
2,00 



 8. 
Pentru ocuparea locurilor si platourilor cu mijloace de transport expuse la vanzare 
– TARG MASINI 

 
 
   a) vanzarea de biciclete, motorete, scutere, motociclete, 

triciclete cu sau fara atas pentru fiecare mijloc de tranport 
 

 2,50 lei/bc/zi 
 x b) alte mijloace de transport cu tractiune mecanica  

 10,00 - autoturisme lei/bc/zi 
 12,00 - ARO, TV lei/bc/zi 
 18,00 - camioane lei/bc/zi 
 5,00 c) rezervarea locului în vederea comercializării 

autovehiculelor, în cazul persoanelor fizice şi juridice 
lei/loc/zi 

  
 

 
 
 
                                   Primar,                                                                             Şef serviciu, 
                            Aurel Olarean                                                                      Silviu Ursescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                     - ANEXA nr. 3 - 
 
 

FACILITATI  FISCALE  ACORDATE 
PERSOANELOR  FIZICE  PENTRU ANUL 2013 

 
 

            (1) Pentru locuinta de domiciliu, precum si pentru terenul aferent acesteia, Consiliul Local adopta 
hotarari privind reducerea sau scutirea  de impozit pe cladiri si teren, stabilite in sarcina persoanelor fizice, 
dupa cum urmeaza : 
 * Persoanele fizice care obtin, pe luna, venituri cuprinse in transele mentionate beneficiaza de reducerea 
impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren dupa cum urmeaza: 

o pînă la 350 lei - reducere de 100% 
o între 351 lei si 700 lei – reducere de 50% 
o fără venituri / venituri obţinute doar din ajutor de şomaj şi ajutoare sociale – reducere 

100%. 
     Veniturile luate în calcul sînt doar pentru cei ce deţin dreptul de proprietate asupra clădirilor şi/sau 
terenului aferent.  
 *  Pentru toate categoriile de persoane fizice mentionate la punctul anterior se acorda facilitatile mentionate 
daca indeplinesc cumulativ si urmatoarele criterii: 

- nu au alte venituri impozabile; 
- nu au bunuri (autoturism, masini de transport, utilaje agricole, alte utilaje) de pe urma 

carora sa obtina venituri; 
- nu au instrainat in ultimii doi ani bunuri de pe urma carora au obtinut venituri 

(locuinte, masini, utilaje etc.); 
- sotul, sotia sau alti membri ai familiei sa nu lucreze in strainatate; 
- nu locuiesc la acelasi domiciliu mai multi membri care realizeaza venituri; 
- nu este autorizat in exercitarea unei meserii de pe urma careia sa obtina venituri; 
- sa nu existe indicii ca exercita o activitate fara autorizare legala (activitati comerciale, 

taximetrie etc.); 
- nu deţin alte clădiri în proprietate în afară de cea de la domiciliu; 
- nu are debite restante faţă de bugetul local; 
- nu există condiţii materiale care să sugereze existenţa unor venituri din surse 

necunoscute (neverificabile). 
          (2)  Scutirea / reducerea de impozite si taxe locale se acorda pe baza cererii contribuabililor, a 
anchetelor sociale efectuate de inspectori de specialitate, precum si alte acte justificative care pot contribui la 
solutionarea cererii si se aplica incepind cu luna urmatoare celei in care s-a depus cererea. 
          (3)   Pentru cazuri exceptionale (calamitati naturale, incendii, insolvabili, etc.) se vor reduce sau scuti 
la plata impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, contribuabilii in cauza. 
          (4)  Se respecta scutirile prevazute in Legea privind Codul Fiscal nr. 571/2003, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
          (5)   Se acordă scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru o perioadă de 7 ani, cu începere de 
la data de întîi 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 cheltuială 
proprie, pe baza procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, 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 OUG nr. 
18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 158/2011. 



           (6)  Se acordă scutire de la plata impozitului/taxei pe clădiri pe o perioadă de 5 ani consecutivi, cu 
începere de la data de întîi ianuarie a anului fiscal următor în care a fost efectuată recepţia la terminarea 
lucrărilor, pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/ 2011 privind măsuri de creştere 
a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. 
                             
 
 
 
                                     Primar,                                                                Şef serviciu, 
                                 Aurel Olarean                                                         Silviu Ursescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              -  ANEXA nr. 4 - 
 

TAXA ANUALĂ PENTRU VEHICULE LENTE 
 
   Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul art. 283 alin.(3) din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, atît pentru vehiculele care utilizează 
infrastructura publică locală, cît şi pentru celelalte categorii de vehicule.  

   Vehiculele lente sînt mijloace de transport pentru care nu există obligaţia înmatriculării, astfel : 
- autocositoare ; 
- autoexcavator (excavator pe autoşasiu) 
- autogreder ; 
- autoscreper ; 
- autostivuitor ; 
- buldozer pe pneuri ; 
- combină agricolă pentru recoltat cereale sau furaje ; 
- compactor autopropulsat ; 
- electrocar cu echipamente : sudură, grup electrogen, pompă, etc. ; 
- excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri ; 
- excavator cu rotor pentru săpat şanţuri ; 
- excavator pe pneuri; 
- freză autopropulsată pentru canale; 
- freză autopropulsată pentru pămînt stabilizat; 
- freză rutieră ; 
- încărcător cu pneuri ; 
- instalaţie instalaţie autopropulsată de sortare-concasare ; 
- macara cu greifer ; 
- macara mobilă pe pneuri ; 
- macara turn autopropulsată ; 
- maşină autopropulsată multifuncţională pentru lucrări de terasamente ; 
- maşină autopropulsată pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor ; 
- maşină autopropulsată pentru decopertarea îmbrăcămintei asfaltice la drumuri ; 
- maşină autopropulsată pentru finisarea drumurilor ; 
- maşină autopropulsată pentru forat ; 
- maşină autopropulsată pentru turnat asfalt ; 
- plug de zăpadă autopropulsat ; 
- şasiu autopropulsat cu ferestrău pentru tăiat lemn ; 
- tractor pe pneuri ; 
- troliu autopropulsat ; 
- utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor ; 
- vehicul de pompieri pentru derularea furtunurilor de apă ; 
- vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri ; 
- vehicul pentru marcarea drumurilor ; 
- vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri ; 
- altele asemenea, care nu sînt înmatriculate în evidenţele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de 

Conducere şi Înmatriculare a vehiculelor din România. 
 

 
 
 



 Taxa pentru vehicule lente pentru anul 2013 este stabilită în sumă de 36 lei/vehicul. 
 Pentru vehiculele lente existente în patrimoniul persoanelor fizice sau juridice la data de 01 ianuarie, 

taxa datorată pentru întregul an fiscal se achită în două tranşe egale, astfel : 
- tranşa I, pînă la 31 martie, inclusiv ; 
- tranşa II, pînă la 30 septembrie inclusiv. 
             Pentru vehiculele lente dobîndite după data de 1 ianuarie, taxa se datorează începînd cu data de întîi a 
lunii următoare celei în care s-a dobîndit vehiculul lent, proporţional cu perioada rămasă pînă la sfîrşitul 
anului fiscal respectiv. 
             În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte pînă în ziua 
lucrătoare imediat următoare. 
             Taxa pentru vehicule lente de pînă la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral pînă la primul termen de 
plată, respectiv 31 martie. 
             Pentru vehiculele lente înstrăinate, taxa se dă la scădere începînd cu data de întîi a lunii următoare 
celei în care a avut loc înstrăinarea, proporţional cu perioada rămasă pînă la sfîrşitul anului respectiv, 
regularizarea sumelor achitate în plus făcînd obiectul compensării cu alte impozite şi taxe exigibile la acea 
dată sau al restituirii către contribuabil. 
             Obligativitatea depunerii declaraţiei, contravenţiile şi sancţiunile sînt cele prevăzute de Codul fiscal 
pentru mijloacele de transport supuse înmatriculării.  

 
 
 

                     Primar,                                                                Şef serviciu, 
               Aurel Olarean                                                        Silviu Ursescu        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ANEXA nr.5 - 
 
 

TAXA PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC / PRIVAT ÎN SUBTERAN 
 
 
 

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul art. 282 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi se datorează de către persoanele juridice care deţin 
sau care urmează să amplaseze construcţii, instalaţii, reţele sau altele asemenea, în subteranul domeniului 
public / privat al municipiului.  

Sînt exceptate de la plata taxei pentru ocuparea domeniului public / privat în subteran, persoanele 
juridice care nu obţin venituri de pe urma exploatării acestor construcţii, instalaţii, reţele, etc. şi 
concesionarilor din sectorul utilităţilor publice (gaze naturale, apă, energie electrică), pentru existenţa pe 
domeniul public / privat al municipiului a reţelelor de apă, de transport şi distribuţie a energiei electrice şi a 
gazelor naturale. 
            Pentru construcţiile, instalaţiile, reţelele, etc. care ocupă domeniul public / privat existente în 
patrimoniul persoanelor juridice la data de 01 ianuarie, taxa datorată pentru întregul an fiscal se achită în 
tranşe egale, astfel: 
- tranşa I, pînă la 31 martie, inclusiv ; 
- tranşa II, pînă la 30 septembrie inclusiv. 
            Pentru construcţiile, instalaţiile, reţelele, etc. dobîndite după data de 1 ianuarie, taxa se datorează 
începînd cu data de întîi a lunii următoare celei în care acestea au fost realizate, respectiv s-a  întocmit 
procesul-verbal de recepţie şi/sau au fost înregistrate în evidenţele contabile, proporţional cu perioada rămasă 
pînă la sfîrşitul anului fiscal respectiv. 
             În cazul în care termenul de plată expiră într-o zi nelucrătoare, acesta se prelungeşte pînă în ziua 
lucrătoare imediat următoare. 
             Taxa pentru construcţiile, instalaţiile, reţelele etc. care ocupă domeniul public / privat în subteran de 
pînă la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral pînă la primul termen de plată, respectiv 31 martie. 
             Taxa se dă la scădere, începînd cu data de întîi a lunii următoare celei în care persoana juridică face 
dovada dezafectării domeniului public / privat, cu avizul serviciului de specialitate din cadrul Primăriei, 
proporţional cu perioada rămasă pînă la sfîrşitul anului respectiv. Regularizarea sumelor achitate în plus vor 
face obiectul compensării cu alte impozite şi taxe exigibile la acea dată sau al restituirii către contribuabil. 
             Obligativitatea depunerii declaraţiei, contravenţiile şi sancţiunile sînt cele prevăzute de Codul fiscal 
pentru impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice.  
             Veniturile obţinute din această sursă vor fi evidenţiate în analitic al indicatorului 36.02.06 – Taxe 
speciale şi vor avea destinaţia de reabilitare şi întreţinere a infrastructurii municipiului, conform prevederilor 
art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
 
 
 

                     Primar,                                                                Şef serviciu, 
               Aurel Olarean                                                        Silviu Ursescu        

 
 
 
 
 



- ANEXA nr.6 - 
 
 
 

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI FISCAL 
 ÎN REGIM DE URGENŢĂ 

 
 
 
 

Prezenta taxă este instituită ca taxă locală, în temeiul art. 282 alin.(1) din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi se datorează de către persoanele fizice şi juridice 
care solicită eliberarea certificatului fiscal în aceeaşi zi cu data înregistrării cererii la registratura instituţiei 
noastre.  

Excepţiile de la plata taxei sînt cele prevăzute în cazul taxei extrajudiciare de timbru pentru eliberarea 
certificatului fiscal, prin Legea nr 117 din 30.06.1999, cu modificările şi completările ulterioare.  

Taxa se plateste in numerar, la casieria unitaţii, sau prin virament bancar, în contul 
RO88TREZ59521360250XXXXX, cod fiscal 4244148, deschis la Trezoreria Municipiului Rădăuţi. Dovada 
plăţii taxei se va anexa la cererea de eliberare a certificatului fiscal. 
            Sumele achitate cu titlu de taxe speciale pentru eliberarea certificatului fiscal se restituie sau se 
compensează, la cerere, în urmatoarele cazuri: 
a) atunci cand taxa platită nu era datorată; 
b) atunci cand s-a platit mai mult decat cuantumul legal; 
c) atunci cand serviciul nu poate fi prestat. 
            Veniturile obţinute din această sursă vor fi evidenţiate în analitic al indicatorului 36.02.06 – Taxe 
speciale şi vor avea destinaţia acoperirea cheltuielilor de funcţionare a instituţiei, respectiv procurarea de 
materiale consumabile aferente dotărilor de birotică, conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
 
 

Şef serviciu, 
Silviu Ursescu 
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