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HOTÄRÂREA
Nr. 66 din 21.12.2022

privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023

Consiliul Local al Comunei Dersca, întrunit in sedinta ordinarã n data de 21.12.2022

Tinând cont de prevederile:
- art. 15 alin (2), art. 120 alin. (1) si art. 121 alin (1) si alin. (2) din Constitutia României, republicatà;
• art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptatã la Strasbourg la 15 octombrie 1985
ratificatã prin Legea nr. 199/1997;
• art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicata, 
modificarile si completärile ulterioare;
• Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionalà in administratia 
• Ordinului nr. 25 din 14 ianuarie 2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unitatii
administrativ-teritoriale, precum si a modelului orientativ al regulamentului de organizare si
functionare a consiliului local;
• art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completàrile ulterioare:
• art.454, art. 456 alin. (2), art.457 alin. (1), art.458, art.460, art.462 alin. (2), art.464 alin. (2), art.465,
art. 467 alin. (2), art.469 alin. (2), art.470, art.472 alin. (2), art.474, art.475, art. 476 alin. (2), art. 477
alin. (5), art. 478, art.481 alin. (2), art. 484, art.486, art. 487, art.489, art.491, art. 493, art.495 din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Hotarârii Guvernului României nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
• art. 266 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedurã fiscalã,
• art. I pct. 117 din Ordonanta Guvernului nr. 16 din 15.07.2022, publicatà în Monitorul Oficial nr.
716/15.07.2022
• Hotàrârea Consiliului Local Dersca nr. 20 din 31.05.2022 privind indexarea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2023,

Luând act de:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dersca, înregistrat sub nr. 5.494 din 27.10.2022, în
calitatea sa de initiator, calitate acordatà de prevederile art. 211 raportate la cele ale art. 136, alin.
(1) din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completârile ulterioare;
- Referatul de specialitate sub nr. 5.468 din 26.10.2022 întocmit de domnul Viorel Ursulicā -
consilier superior compartment impozite si taxe locale;
- Avizul cu caracter consultativ al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Dersca

In temeiul prevederilor prevederilor art. 129 alin. (2) lit.c) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din
Ordonanta de urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile
si completàrile ulterioare

ADOPTÀ PREZENTA HOTÄRÂRE:

Art. I. Se aproba impozitele $i taxele locale, a valorilor impozabile, alte taxe pentru anul 2023,
conform indicilor cuprinsi in anexa 1, anexa ce face parte integrant din prezentul proiect de
hotarâre.



Art.2 - Primarul comunei Dersca prin compartimentul de specialitate va duce la îndeplinire
prevederile hotàrârii ce se va adopta.

Art. 3. - Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarâri se împuterniceste Compartimentul taxe si
impoozite locale din cadrul aparatului de specialitate a Primarului comunei Dersca.

Art. 4. - Prezenta hotarâre se comunicã, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevazut
de lege, primarului comunei si prefectului judetului Botosani si se aduce la cunostinta publica prin
afisarea la sediul primariei, precum si pe pagina de internet http://www.comunadersca.ro/

Presedinte de 
Consilier Local
TondI MADES AN

/ *IS CONSILLI

Contrasemneaza,
Secretarul General Al Comunei Dersca

Valerica - Lacrâmioara HRITULEAC

Prezenta hotarare a fist adoptatà cu 11 voturi din cei 13 consilieri prezent
Nr.consilieri în functie= 13



Anexa la HCL NR. 66 din 21.12.2022

1. CLADIRI
Impozitul pe cladiri /taxa pe clâdiri pentru persoane fizice

Cota de impozit pe cladiri rezidentiale si cladiri-anexa aflate in proprietatea persoanelor
fizice sã fie de minimum 0,1% la valoarea impozabilà a clâdirii

% S-A APROBAT 0,1%
Valoarea impozabila a cladirii se obtine prin imultirea suprafetei construite exprimate in

metri patrati cu valoarea impozabila corespunzatoare, exprimata in lei/mp, dupà cum urmeaza:

Tipul cladirii Valoarea impozabilä
Lei/mp

A. Cladiri cu cadre din beton armat, carâmidã arsã
B. Cladiri cu pereti exteriori din lemn, carâmida

Cu instalatii
1187
356

Farà instalatii
712
238nearsã

C. Cladire - anexa cu cadre din beton armat,
238 207carâmida arsã

D. Cladire - anexa cu peretii exteriori din lemn,
148 88caramida nearsã

E. Subsol, demisol sau mansard utilizate ca locuinã 75% din suma care s-ar aplica

F. Subsol, demisol sau mansardà utilizate în alte
scopuri

cladiri
50% din suma care s-ar aplica
cladiri

Valoarea impozabilà a cladirii se ajusteazà conform zonei A rangul IV cu coeficientul de 1.10.

Valoarea impozabilã a cladirii se reduce cu:
- 50% pentru clàdirile care au o vechime de peste 100 ani la data de 1 ianuarie a anului

fiscal de referintã;
- 30% pentru clàdirile care au o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv la

data de 1 ianuarie a anului fiscal de referintã;
- 10% pentru cladirile care au o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv la

data de 1 ianuarie a anului fiscal de 

Cota de impozit pe cladiri nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sã fie de
minimum 0,5%, din valoarea impozabila a clâdirii.

§ S-A APROBAT 0,5%
Pentru cladirile nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol propunem

aplicarea cotei de 0,4%.
& S-A APROBAT 0,4%



Impozitul pe clädiri /taxa pe clādiri pentru persoane juridice

Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele iuridice cota
de impozitarea se stabileste prin hotarârea Consiliului Local $i poate fi de minimum 0,1%.

* S-A APROBAT 1,00%

Pentru cladirile merezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice
cota de impozitarea se stabileste prin hotârârea Consiliului Local si poate fi de minimum 0,5%;

§ S-A APROBAT 1,00%

Conform art. 460 alin. 8 in cazul unei cladiri persoane juridice in care valoarea impozabila
nu a fost actualizata in ultimii 3 ani anterior anului de referinta cota impozitului este de 5% din
valoarea de inventar a cladirii pâna la data prime reevaluari inregistratà în contabilitate.

II. TEREN

Curti
Pentru terenul intravilan cu curti si constructii, conform art. 465 alin. 2 in cadrul zone A rangul
IV nivelul impozitului este intre 711 - 1788 lei/ha.

* S-A APROBAT 844 lei/ha.

Teren intravilan
Pentru terenurile intravilane altele decât cele cu curti si constructii pentru zona A se

stabiles urmatoarele cote de impozitare:
Categorii de folosintã

Teren arabil
Pasune
Fâneatã
Vie
Livadã
Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera
Teren cu ape
Teren neproductiv

Lei/ha
33
25
25
55
63
33
18
0Sumele stabilite se multese cu coeficientul de corectie a rangului IV de 1,10.

Teren extravilan
In cazul terenului amplasat n extravilan pentru zona A se stabiles urmatoarele cote de

impozitare:
Categorii de folosintã

Teren cu constructi
Teren arabil
Pasune
Fâneatã
Vii pe rod
Livadã pe rod
Padure sau alt teren cu vegetatie forestierà
Teren cu ape, altul decat amenajari piscicole
'Teren cu amenajari piscicole

Limite Cod fiscal initial
Lei/ha
22-31
42 - 50
20-28
20-28
48 - 57
48 - 57
8_19
1-6

26-34

Propus
Lei/ha

27
50
24
24
57
57
19
630



Teren neproductiv, drumuri si cai ferate
0

La aceste cote se aplica coeficientul de corectie a rangului IV de 1,10.

MIJLOACE DE TRANSPORT PF/PJ

Articolul 470 alin 2 din Codul Fiscal prevede cã impozitul pentru mijloacele de transport
se calculeazà în functie de capacitatea cilindrica prin multirea fiecarei grupe de 200 cmc sau
fractiune cu suma stabilità pentru categoria autovehicolului din tabelul urmator:

Tipuri de autovehicule lei/200 cmc sau fractiune
din aceasta

Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu
8capacitatea cilindrica de pâna la 1600 cmc inclusiv

Motorete, scutere si motociclete cu capacitatea 
9de peste la 1600 

Autoturisme cu capacitatea cilindricà între 1601 cmc 222000 cmc inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindricà între 2001 cm si 852600 cmc inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2601 cm si 1713000 cmc inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc
Autobuze, autocare, microbuze
Alte autovehicule cu masa total maximã autorizatã de

345
28
35pânã la 12 tone inclusiv

Tractoare 22

Vehicule inregistrate:

1.
1.1.

1.2.

2

Vehicule cu capacítate cilindrica

Vehicule inregistrate cu capacítate
cilíndrica < 4.800 cmc
Vehicule inregistrate cu capacitate
cilíndrica > 4.800 cmc
Vehicole fara capacítate cilíndrica
evidentiata

lei/200 cmc interval
prevazut de lege

2-4
4-6

50- 150 lei/an

Impozit propus
lei/200 cmc

4
6

119 lei/an

Pentru remorci si semiremorci se stabiles urmâtoarele cote de impozitare:

Masa totalã maximã autorizatã
Pânã la 1 tonã inclusiv
Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 
Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
Peste 5 

Impozit - lei/an

9
40
40
77



•

Autovehicule de transport marfà cu masa totalã maxima autorizatà egalã sau mai mare de
12 tone

1. Nivelul impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 470, alin. (5) din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Numárul de axe si greutatea brutà încarcata
maxim admisà (în tone) Valoarea minima a taxei (în lei/an)

Nu mai putin de Mai putin de
Ax(e) motor(oare) cu
suspensie pneumatic

sau echivalentele
recunoscute (1)

Alte sisteme de
suspense pentru
axele motoare

Douã axe
12
13
14
15

13
14
15
18

0153
426
599

153
426
599

135
Trei axe

15
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25
26

153
267
549
713
1099
1099

267
549
713
1099
1707
1707

Patru axe
23
25
27
29
31

25
27
29
31
32

713
723
1128
1792
1792

723
1128
1792
2658
2658

(1) Suspensile recunoscute ca find echivalente n conformitate cu definitia din Anexa II la
Directiva 96/53/CE din 25 iulie 1996, de stabilire pentru anumite vehicle ce circulà în Comunitate
a dimensiunilor maxime admise în traficul national si international si a greutatilor maxime admise
in traficul international (JO L 235, 17.9.1996, p. 59)

Combinatii de vehicle (vehicle articulate si autotrenuri)

Numárul de axe si greutatea brutà încârcatã
maxim admisã (în tone)

Nu mai putin de Mai putin de

Valoarea minima a taxei (în lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu
suspensie pneumatica

sau echivalentele
recunoscute (1)

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

2+1 axe
12
14
16
18
20
22
23

14
16
18
20
22
23
25

00
069

158
371
480

0
0158

371
480
866



•

25
23
25
26
28
29
31
33
36
36
38
36
38
40

36
38
40

28

25
26
28
29
31
33
36
38

38
40

38
40
44

38
40
44

2+2 axe

2+3 axe

3+2 axe

3+3 axe

866

148
346
569
836

1010
1658
2301
2301

1831
2549

1618
2247
3108

921
1114
1663

1519

346
569
836

1010
1658
2301
3494
3494

2549
3464

2247
3108
4598

1114
1663
2648

(1) Suspensile recunoscute ca find echivalente în conformitate cu definitia din Anexa II la
Directiva 96/53/CE din 25 iulie 1996, de stabilire pentru anumite vehicule ce circula in Comunitate
a dimensiunilor maxime admise în traficul national si international si a greutâtilor maxime admise
in traficul international (JO L 235, 17.9.1996, p. 59)

TERMENE DE PLATA
In conformitate cu Codul Fiscal n vigoare impozitul pe cladiri, curti, teren intravilan, teren
extravilan si pentru mijloacele de transport se pläteste în douà rate egale respectiv 31 martie si
30 septembrie a anului curent.
Pentru plata anticipatã atat la persoane fizice cat si la persoane juridice pânã la 31 martie a
întregii sume datorate anului în curs pentru fiecare capitol separat se poate acorda o bonificatie 
pânà la 10%.

& S-A APROBAT COEFICIENTUL DE 10%

Impozitul datorat bugetului aferent unui capitol atat la persoane fizice cat si la persoane juridice
de pana la 50 lei inclusiv, se plateste anticipat pana la primul termen de plata, fara bonificatie.

Pentru plata cu întârziere a sumelor datorate se aplicã o majorare de 1% pentru fiecare luna
sau fractiune de luna.

Pentru anul 2022, creantele fiscale mai mic de 40 lei, existente in sold la data de 31
decembrie 2022 se pot da la scadere in baza art. 266 alin 6 din Legea nr. 207/20.07.2015
privind Codul de procedura fiscala.

% S-A APROBAT SCADEREA CREANTELOR MAI MICI DE 39 LEI
INCLUSIV TOTAL CONTRIBUABIL



Potrivit O.U.G. 44 din 2015, Art. 12. - (1) in cazul obligajilor de plata datorate bugetelor
locale, prevederile prezentei ordonante de urgent se aplicã dac consiliul local stabileste, prin
hotärâre, aplicarea acestor prevederi.

(2) In acest caz, anularea vizeaza o cota de pâna la 73,3% din majorarile de intârziere,
datorate ca urmare a neachitârii la termen a obligatilor de platã restante datorate bugetelor locale.

(3) Prin hotarârea prevazutà la alin. (1), consiliul local aproba $i procedura de acordare a
anulärii cotei din majorarile de întârziere stabilitã potrivit alin. (2).

IV.

§ S-A APROBAT COTA DE 70 % DIN MAJORÁRILE DE INTÂRZIERE, Cu
conditia ca celelalte debite sa fie achitate in totalitate la data depunerii cererei in
acest sens.

ALTE TAXE

1. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism se stabileste dupà cum urmeazã:

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban, este egalà cu suma
stabilità conform tabelului urmator:

Suprafata pentru care se obtine certificatul Cote Cod fiscal
de urbanism

a) Pâna la 150 mp inclusiv
b) Intre 151 mp si 250 mp inclusiv
c) Intre 251 mp si 500 m inclusiv
d) Intre 501 mp si 750 mp inclusiv
e) Intre 751 mp si 1.000 m inclusiv
f) Peste 1.000 mp

Propuneri Rural
cu 
inflatiei

5 - 6 66 - 7 7
7-9 99-13 13

12 - 16 16
16 + 0,01 lei/mp care depàseste 1000

mp

33,5
4,5
6,5
8½ din

suma

Mentionam cã pentru mediu rural cota reprezintà 50% din mediu urban.

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumul
taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.

(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonà ruralà este egalã cu 50% din
taxa stabilità conform alin. (1).
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei inifiale. (4) Taxa pentru avizarea certificatului de
urbanism de care comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de câtre primari sau de structurile
de specialitate din cadrul consiliului judefean se stabileste de consiliul local în suma de pâna la 15
lei, inclusiv.
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o clâdire rezidentialà sau cladire -
anexà este egalà cu 0,5% din valoarea autorizatà a lucràrilor de 








