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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU 
 
 

  
HOTĂRÂRE 

privind  
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, 

aplicabile în anul fiscal 2023 în comuna Ruşeţu 
 
 
 

Consiliul local al comunei Ruşeţu, judeţul Buzău,  
 Având în vedere :  

- prevederile art. 491 și art. 493, alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 5, alin. (1), lit. a) și alin. (2), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1) lit. 
b), art. 27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- prevederile art. 1, art. 2, alin. (1), lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare; - prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală 

- prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala,  
- prevederile art. 27 si art.30 Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, 

cu modificarile si completarile ulterioare,  
- prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2002 privind regimul juridic al 

contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

- referatul de prezentare al Primarului comunei Ruşeţu înregistrat la 
nr.9156/13.12.2022; 

- raportul Compartimentului financiar contabil, impozite și taxe locale din aparatul 
de specialitate al Primarului comunei Ruşeţu înregistrat la nr.9157/13.12.2022; 

- Avizele Comisiilor de specialitate al Consiliului local al comunei Ruşeţu; 

Ținând seama de Comunicatul de al Institutului Național de Statistică, conform 
căruia rata inflației pentru anul 2021 este de 5,1 %; 

În baza prevederilor art. 129, alin. (2) lit. b), coroborat cu alin. (4) lit.c), art.139 alin.(3) 
lit.c) si ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2020 a privind Codul administrativ al 
Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Adoptă următoarea,  
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H O T Ă R Â R E: 
     
 

Art.1 - Impozitele și taxele locale, precum şi taxele speciale pentru anul fiscal 2023, se 
indexează la nivelul comunei Rușețu cu rata inflației de 5,1%. 

 
 Art.2 - Impozitele şi taxele locale sunt, potrivit prevederilor art.454 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal, următoarele: 
    a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri; 
    b) impozitul pe teren şi taxa pe teren; 
    c) impozitul pe mijloacele de transport; 
    d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor; 
    e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate; 
    f) impozitul pe spectacole; 
    g) taxele speciale; 
    h) alte taxe locale. 
 

Art.3 - Pentru anul fiscal 2023, se stabilesc impozitele şi taxele locale, după cum 
urmează: 

 
      

I IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 
 
Art.4 - (1) Cota impozitului pe clădiri pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile anexă aflate 

în proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,1%  asupra valorii impozabile a clădirii 
calculată conform art. 457din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.   

(2) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea 
suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila 
corespunzataoare, exprimata in lei/mp, din tabelul urmator : 

 

Tipul cladirii 

Valoarea impozabila 

- lei / mp 

Cu 
instalatii de 
apa, 
canalizare, 
electrice si 
incalzire 
(conditii 
cumulative) 

Fara instalatii de 
apa, 
canalizare,electrice 
sau incalzire 

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti 
exteriori din caramida arsa sau din orice alte 
materiale rezultate in urma unui tratament termic 

1187 712 
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si/sau chimic  

B. Cladire 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 

356 238 

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  

238 208 

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  

149 89 

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi 
adresa  

Incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau la 
mansarda, utilizateca 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  

 

(3) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează in funcţie de rangul localităţii si zona in 
care este amplasată, prin inmultirea valorii determinate conform tabelului cu coeficientul de 
corectie corespunzator pe zone, dupa cum urmeaza: 

 
 
SATUL RANGUL LOCALITĂŢII COEFICIENT DE CORECŢIE 
Ruşeţu IV 1,10 
Sergent Ionel Ştefan V 1,05 

(4) Valoarea impozabila a cladirii, se reduce in funtie anul terminarii acesteia, dupa cum 
urmeaza:  

a) cu 50% pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani de la 1 ianunarie a 
anului fiscal de referinta; 



4/14 

b) cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa in tre 50 de ani si 100 de ani 
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; 

c) cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de 
aniinclisiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta .  

 
Art.5 - Cota impozitului pe clădiri pentru clădirile nerezidenţiale şi clădirile anexă aflate 

în proprietatea persoanelor fizice se stabileşte la 0,2%  asupra valorii impozabile a clădirii 
calculată conform art. 457din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.   

 
Art.6 - Pentru clădirile nerezidenţiale aparţinând persoanelor fizice, a căror valoare nu a 

fost actualizată în ultimii 5 ani, anteriori anului de referinţă, impozitul pe clădiri se calculează 
prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile calculate conform art.457 din Legea 
nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

 
Art.7 - Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate 

pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 
de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

 
Art.8 -  Cota impozitului/taxei pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau 

deţinute de persoanele juridice, se stabileşte la 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii 
stabilite conform art.460 alin.(5) din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

 
Art.9 - Cota impozitului/taxei pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau 

deţinute de persoanele juridice, se stabileşte la 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii 
stabilite conform art.460 alin.(5) din legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. 

Art.10 - Cota impozitului/taxei pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea 
persoanelor juridice, utilizate în activităţi din domeniul agricol, se stabileşte la 0,4% asupra 
valorii impozabile a clădirii. 

 
Art.11 - Pentru clădirile deţinute sau utilizate de persoanele juridice, a căror valoare nu 

a fost actualizată în ultimii 3 ani, anteriori anului de referinţă, impozitul/taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii impozabile. 

 
Art.12 - Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 

martie şi 30 septembrie, inclusiv. 
      

Art.13 - Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de 
către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 
10%. 
      

 Art.14.- Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până 
la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 
      

Art.15 - În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate 
pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile art.13 şi 14 se referă la impozitul 
pe clădiri cumulat. 

 
     Art.16.-  Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei 
luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, 
închiriere, administrare ori folosinţă. 
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II IMPOZUTUL ŞI TAXA PE TEREN 

 
Art.17 -(1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în raza administrativ – 

teritorială a comunei Ruşeţu, datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazurile în 
care în lege sau alte reglementări  se prevede altfel. 
      

(2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, 
se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, 
titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren. 

 
(3) Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul 

de concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă. 
      

(4) Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează 
impozitul pe teren. 
      

(5) În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, 
fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul 
în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în 
comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv. 

 
Art.18 - (1) În cazul unui teren amplasat în intravilanul comunei Ruşeţu, înregistrat în 

registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în 
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă 
de până la 400 m², inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

 
 
 
SATUL ZONA ÎN CADRUL 

LOCALITĂŢII 
RANGUL 

LOCALITĂŢII 
NIVELURILE 

APLICABILE ÎN 
ANUL FISCAL 2023 

- LEI/HA. - 
Ruşeţu A IV 2043 

 
Sergent Ionel Ştefan A V 1625 

 
  
 

  (2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta 
categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, pentru suprafata care depaseste 
400 mp, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in 
hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la alin.(3), iar acest rezultat se inmulteste cu 
coeficientul de corectie corespunzator prevazut la alin.(4). (art.465 alin.(3) şi alin.(5) din Legea 
nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
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(3) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit art.465 alin.(3) din Legea nr. 
227/2015 privind codul fiscal, se folosesc sumele din tabelul urmator, exprimate in lei/ha : 

 
Nr. 

Crt. 
Categoria de folosinţă Zona NIVELURILE APLICABILE ÎN 

ANUL FISCAL 2020 
- LEI/HA.- 

1 Teren arabil A 34 
 

2 Păşune A 25 
 

3 Fâneaţă A 25 
 

4 Vie A 55 
 

5 Livadă A 63 
 

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră 

A 34 
 

7 Teren cu ape A 18 
 

8 Drumuri şi căi ferate A X 
9 Teren neproductiv A X 

(4) Suma stabilită conform alin.(3) se înmulteşte cu coeficientul de corecţie 
corespunzător rangului localităţii respectiv; 
 

SATUL RANGUL LOCALITĂŢII COEFICIENT DE CORECŢIE 
Ruşeţu IV 1,10 
Sergent Ionel Ştefan V 1,00 

 
(5) Ca exceptie de la prevederile alin.(1) - (4) , in cazul contribuabililor persoane juridice 

, pentru terenul amplasat in intravilan, înregistrat in registrul agricol la altă categorie de 
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform 
prevederilor alin.(6) numai dacă îndeplinesc , cumulativ, următoarele condiţii : 

a) au prevazut in statut , ca obiect de activitate , agricultura; 
b) au inregustrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si 

cheltuieliu din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit.a) (art.457 alin.(6) din Legea 
nr,.227/2015 privind Codul fiscal). 

(6) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin 
inmulttirea suprafeţei terenului, exprimată in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta în 
urmatorul tabel, inmulţită cu coeficientul de corectie corespunzator prevazuit la alin.(4) (art.457 
alin.(6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal) : 

 
Nr. 

Crt. 
Categoria de folosinţă Zona NIVELURILE APLICABILE ÎN 

ANUL FISCAL 2023 
- LEI/HA.- 

1 Teren cu construcţii A 37 
 

2 Teren arabil A 59 
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3 Păşune A 34 

 
4 Fâneaţă A 34 

 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la 

nr. crt.5.1  
A 65 

5.1 Vie până la intrarea pe rod A 0 
 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută 
la nr. crt.6.1 

A 65 
 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod A 0 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră cu excepţia celui prevăzut la 
nr. crt.7.1 

A 19 
 

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

A 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole 

A 7 

8.1 Teren cu amenajări piscicole A 40 
 

9 Drumuri şi căi ferate A 0 
10 Teren neproductiv A 0 

 
Art.19 -  Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 

martie şi 30 septembrie, inclusiv. 
      

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

Art.21 -  Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până 
la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 
      

Art.22 -  În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri 
amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile art.20 şi 21 se referă la 
impozitul pe teren. 
      

Art.23 - Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei 
luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, 
închiriere, administrare ori folosinţă. 
 
 

III IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT  

Art. 24 - (1) Orice persoană care îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru în 
comuna Ruşeţu şi care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie 
înmatriculat/înregistrat în România datorează, în anul fiscal 2023, un impozit anual pentru 
mijlocul de transport, conform tabelului următor: (art. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal.) : 
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(2) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 75 %. 

   
Art.25 -  Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la 

datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
       

 Art.26 -  Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat 
pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, 
se acordă o bonificaţie de 10% inclusiv. 
      

Nr. 
Crt.  

Mijloace de transport cu tractiune mecanica 
Lei/200 cmc 
sau fracţiune 
din aceasta 

I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cmc sau fractiune din aceasta) 

1 
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu  capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv 

10 

 
Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea   cilindrică de peste 
1.600 cmc 

11 

2 
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cmc si 2.000 cmc 
inclusiv 

22 

3 
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cmc si 2.600 cmc 
inclusiv 

85 

4 
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cmc si 3.000 cmc 
inclusiv 

171 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc 344 

6 Autobuze, autocare, microbuze 28 

7 
Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de 
pana la 12 tone, inclusiv 

36 

8 Tractoare inmatriculate 22 

II. Vehicule inregistrate 

1 Vehicule cu capacitate cilindrica: lei/200 cm3 

1.1 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc 4 

1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc 6 

 2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 178 lei/an 
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Art.27 -  Impozitul anual pe mijlocul 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, pentru care impozitul este datorat bugetului loca, suma de 50 lei se referă la 
impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 

IV TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR AVIZELOR ŞI 
AUTORIZAŢIILOR 

 
Art.28 - (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, este de 50% din suma 

stabilită conform tabelului următor: 
 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de 
urbanism  

Taxa ( lei)  

a) Pana la 150 mp inclusiv  7 

b) Pana la 151 mp si 250 mp inclusiv  8 

c) Pana la 251 si 500 mp incl.usiv  11 

d) pana la 501mp si 750 mp inclusiv 14 

e) Pana la 751 mp si 1.000 mp inclusiv  17 

f) Peste 1.000 mp  17 + 0,01 pentru fiecare mp 
care depaseste 1.000 mp  

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

(3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi 
amenajarea teritoriului sau de către primar este de 18 lei. 
      

Art.29 - (1) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire 
rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de 
construcţii. 
      

(2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele 
menţionate la alin. (1) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, 
inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 

 
(3) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din 

cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
 
(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei 

construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea 
impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 
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(5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de 

cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor 
privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către 
titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de 
metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o 
valoare de 8 lei. 

 
(6) 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. 
      

(7) 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. 
      

(8) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de 
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice 
este de 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 
      

(9) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente 
la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune 
prin cablu, este de  16 lei, pentru fiecare racord. 
     (10) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală este de 11 lei. 
    
    V TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR PENTRU DESFĂŞURAREA 
UNOR ACTIVITĂŢI 
     

Art.30 - Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare, se majorează, 
pentru anul fiscal 2023, în condițiile art. 489, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal și este de 35 lei. 
      

Art.31 - Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea 
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol este de 95 de lei. 
      

Art.32 - Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - 
Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi 
recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, 
actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind 
actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, şi care îşi desfăşoară 
activitatea în raza administrativ – teritorială a comunei Ruşeţu, datorează bugetului local o 
taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în 
funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de: 
 

a) 593 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 mp, inclusiv; 
 

     b) 1.187 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp. 
 

VI TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 
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Art.33 - Contribuabilii care beneficiaza de serviciul de reclamam si publicitate conform 
art.477 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, datoreaza o taxa pentru servicii de reclamam 
si publicitate de 3% din valoarea contractului, exclusiv taxa pe valoarea adaugata . 

 
Art.34  -  (1) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează 

anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei 
afişajului pentru reclamă sau publicitate cu următoarele sume: 

 
     a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică - 
38 lei; 
     b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă 
şi publicitate - 26 lei. 
      

(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta 
numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de 
reclamă şi publicitate. 
    

 (3) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate 
egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de 
reclamă şi publicitate, datorată bugetului local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, 
de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 
 

VII IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Art.35 -  Impozit pe spectacole (art.481 din legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal) se 
calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor si a 
abonamentelor, astfel:  

 
a) 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă 

manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competiţie sportivă internă sau internaţională; 
     b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 
    

VIII  TAXE SPECIALE  

Art.36 -  Pentru anul 2023, se stabilesc următoarele taxe speciale:  

 

1. Taxa pentru eliberarea pe loc certificatului de 
atestare fiscală  

- lei - 

a) eliberare certificate fiscale persoane fizice  5 

b) eliberare certificate fiscale persoane juridice  13 

2. Taxa pentru desfasurarea marfurilor de catre 
ambulanti  

6 

3. Taxa copii xerox 1,00 lei/pag. 
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4. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale 
administrativa 

593 

 

Art.37 -  Scutirile si inlesnirile la plata impozitului pe cladiri, teren, mijloace de transport 
si taxe locale datorate de persoane fizice si juridice se acorda conform prevederilor Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal . 

 

IX ALTE TAXE LOCALE 

 
Art.38 -  Pentru utilizarea temporară a locurilor publice din zona pieţei agroalimentare 

utilizatorii datorează taxa zilnică, după cum urmează : 
 
________________________________________________________________________ 
Nr.   Modul de folosire a locurilor            TAXA 
crt.        publice de desfacere                      -lei-           
   
   1. Pentru vânzarea produselor de orice fel 
 a) din vehicule         2 
 B) DIN AUTOVEHICULE 
  - DIN AUTOTURISME        3 
  - DIN AUTOTURISME CU REMORCI      7 
  - din autocamioane                             14 
  - din tractoare cu remorci                                    14 
   2. Pentru folosirea meselor, tarabelor şi a altor spaţii,  
      de fiecare m.p.                            3 
       
   3. Pentru folosirea meselor din hala pentru desfacerea :  
           - cărnii                                     14 
    - peştelui şi a brânzeturilor               14  
   4. Pentru vânzarea de animale, de fiecare 
      animal, astfel : 
 A) BOVINE, CABALINE ŞI PORCINE PESTE 6 LUNI       5 
       
 B) PORCINE PÂNĂ LA 6 LUNI, OVINE ŞI CAPRINE       1 
  
   5. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării produselor  
      rezultate din exercitarea unei activităţi autorizate pe cont  
      propriu, de fiecare m.p.           2 
  6. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor  
    de ocazie, de fiecare m.p.                     2 
  7. Pentru rezervarea de terenuri în scopuri comerciale                 2  
  8. Pentru ocuparea locurilor şi platformelor cu mijloace      
     de transport expuse vânzãrii, de fiecare mijloc : 
 A) BICICLETE CU MOTOR, MOTORETE, SCUTERE, MOTOCICLETE, 
     TRICICLURI, CU SAU FĂRĂ ATAŞ                    2 
 B) ALTE MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACŢIUNE MECANICĂ,  
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     INCLUSIV REMORCI DE ORICE FEL                              14 
 C) CARE ŞI CĂRUŢE                      6 
_______________________________________________________________________ 
  

 
 
 
Art.39 - Pentru utilizarea temporarã a locurilor publice, altele decât cele prevãzute la 

art.6, se datoreazã urmãtoarele taxe : 
________________________________________________________________________ 
NR.   MODUL DE FOLOSIRE A LOCULUI             TAXA 
crt.                 public                                            -lei-            
   
  1. Taxa pentru parcarea autovehiculelor şi a autovehiculelor/lei/oră/ 
      mijloc de transport          1 
  2. Pentru depozitarea de materiale/lei/m.p./zi      1 
  3. Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului, 
     în alte locuri decât în piaţa agroalimentară, stabilite prin  
      hotărâri ale  Consiliului local/lei/m.p./zi/                         1  
  4. Pentru confecţionarea de produse/lei/m.p./zi     1 
  5. Pentru realizarea unor lucrãri/lei/m.p./zi/      1 

 
Art.40 -  Pentru anul fiscal 2023 chiriile şi redevenţele stabilite prin contracte de 

închiriere şi concesiune, încheiate între comuna Ruşeţu, Consiliul local al comunei Ruşeţu sau 
Primăria comunei Ruşeţu, aflate în termen la data de 1 ianuarie 2023, se 
majorează/indexează cu indicele ratei inflaţiei la 31 decembrie 2022, comunicat de Direcţia 
Judeţeană de Statistică Buzău.  

 Art.41 - Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea încasarea şi contabilizarea 
impozitelor şi taxelor locale, a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere, a amenzilor şi a oricăror 
alte venituri proprii ale bugetului local, soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor  formulate 
împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea acestor 
venituri, precum şi executarea creanţelor bugetare locale se efectuează de Compartimentul 
economic din aparatul de specialitate al Primarului comunei Ruşeţu. 

 X CONTRATRAVENȚII ȘI SANCȚIUNI 

  
Nr. 
Crt. 

Limitele minime și maxime ale amenzilor în cazul persoanelor 
fizice 

Nivelurile stabilite 
pentru anul 2023 

-lei- 
1 Art.493 alin.(3), teza I Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se 

sancționează cu amendă 
de la 77,00 lei la 

307,00 lei 
2 Art.493 alin.(3), teza II Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.b) se 

sancționează cu amendă 
de la 307,00 lei la 

766,00 lei 
3 Art.493 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 357,00 lei la 
1736,00 lei 

4 Art.493 alin.(4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor 
de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel 
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mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu amendă 

de la 550,00 lei la 
2750,00 lei 

 Art.493 alin.(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale 
amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%. 

 
5 Art.493 alin.(5) Contravenția prevăzută la alin.(2) lit a) se 

sancționează cu amendă  
de la 231,00 lei la 

921,00 lei 
6 Art.493 alin.(3) Contravenția prevăzută la alin.(2) lit b) se 

sancționează cu amendă 
de la 921,00 lei la 

2298,00 lei 
7 Art.493 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 1071,00 lei la 
5208,00 lei 

  
Art.42 -  Primarul comunei stabileşte, prin dispoziţie, funcţionarii publici din aparatul 

propriu, împuterniciţi să constate şi să aplice sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea 
prevederilor   Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
 Art.43.- Până la data de 31 martie 2023, Compartimentul financiar contabil, impozite și 
taxe locale locale şi Compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
vor efectua inventarierea materiei impozabile generate de aplicarea prezentei hotărâri, astfel 
încât stabilirea impozitelor şi taxelor locale să se facă în mod corect. 
 Art.44 -  În măsura în care prezenta Hotărâre nu dispune, sunt aplicabile dispoziţiile 
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale Legii 
nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi cele ale Legii nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale. 
 Art.45 -  Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2023. 
 Art.46.-  Cu data aplicării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului local al 
comunei Ruşeţu nr.63 din 23 decembrie 2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
aplicabile în anul fiscal 2022. 
 Art.47 -  Prezenta hotărâre se comunică Prefectului judeţului Buzău, Primarului 
comunei Ruşeţu şi Compartimentului economic din aparatul de specialitate al Primarului 
comunei Ruşeţu şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al comunei 
Rușețu. 

X 
 

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa                     
ordinară din 21 decembrie 2022, cu respectarea prevederilor art.39 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de __13__ voturi pentru __0__ abţineri 
şi __0__ voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi __13__ consilieri locali 
prezenţi la şedinţă.  

 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                                          CONTRASEMNEAZĂ: 
          Gheorghe Căpățînă                     SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
                                                                                          Gabriel Dinu 
 
 
 
 
Ruşeţu, 21 decembrie 2022 
Nr.58 


