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PROIECT  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL 

B E C E N I 

H O T Ă R Â R E 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Beceni, pentru 
anul 2021 

 

Consiliul local Beceni, judeţul Buzău 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului  comunei Beceni, raportul Biroului finaciar 
contabil și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Beceni, raportul de avizare al comisiei pentru activităţi economico-

financiare, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al comunei, de muncă 

şi de protecţie socială; 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal -     TITLUL IX   -  Impozite si taxe 
locale; 

- Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 
- art. 20 şi 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică; 
     -  Necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2021 
în scopul acoperirii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi condiţiile locale 
specifice zonei, pe de altă parte; 

În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b) alin.(4), lit.c), alin.(14), art. 136, art. 

139 alin.(1), alin.(3), lit.c) și alin.(5) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

Art. 1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2021, după cum urmează: 
a) Nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în tabloul cuprinzând 

impozitele şi taxele locale pentru anul 2021, constituind Anexa nr.l, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre; 

b) Cota prevăzută la art. 457 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
se stabileşte la 0,12%; 

c) Cota prevăzută la art. 458 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
se stabileşte la 0,5%; 

d) Cota prevăzută la art. 460 alin.(l) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
se stabileşte la 0,2%; 

e) Cota prevăzută la art. 460 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal se stabileşte la 1,3%; 

f) Cota prevăzută la art. 477 alin.(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal se stabileşte la 1,5%; 

g) Cota prevăzută la art. 481 alin.(2) lit. a din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal se stabileşte la 1%; 

         h) Cota prevăzută la art. 481 alin.(2) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul  
Fiscal se stabileşte la 1%. 
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Art. 2 Bonificaţia prevăzută Ia art.462 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal se stabileşte după cum urmează: 

a) în cazul impozitului pe clădiri persoane fizice la 10%; 
b) In cazul impozitului pe clădiri persoane juridice la 10%; 

Bonificaţia prevăzută la art. 467 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se 
stabileşte după cum urmează: 

a) în cazul impozitului pe teren persoane fizice la 10%; 
b) în cazul impozitului pe teren persoane juridice la 10%; 

Bonificaţia prevăzută la art. 472 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal se 
stabileşte după cum urmează: 

a) în cazul impozitului pe mijloace de transport persoane fizice la 10%; 
b) în cazul impozitului pe mijloace de transport persoane juridice la 10%. 

Art. 3(1) Impozitele şi taxele locale se plătesc anual, în două rate egale, până la datele 
de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 

(2) Impozitul anual pe clădiri, teren, mijloace de transport, datorat aceluiaşi buget 
local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, fiecare 
se plăteşte integral până la primul termen de plată. 
Art.4. Pentru determinarea impozitului şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de 
construire, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2021, se stabileşte 
următoarea zonare:  
- rangul IV, zona A pentru satul   Beceni 
- rangul V , zona A pentru satele Mărgăriţi, Gura Dimienii, Dogari, Valea Părului, Izvoru 
Dulce, Cărpiniştea, Floreşti. 

Art.5. Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă pentru anul 
2021 se stabileşte în cuantum de 530 lei, potrivit art. 486. alin.(4) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul Fiscal. 
Art.6. Se aprobă taxele speciale prevăzute la art. 484 alin.(l) - alin.(3) din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal, constituind Anexa 2, care face parte integrantă la 
prezenta hotărâre. 

Art.7. În măsura în care prezenta hotărâre nu dispune, sunt aplicabile dispoziţiile 
Legii nr.227 din data de 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare şi ale Legii nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură 
fiscală. 

Art.8. Secretarul general al comunei Beceni va comunica prezenta hotărâre 
persoanelor şi autorităţilor interesate. 

  Primar 
Adrian BURLACU  

    AVIZAT PENTRU LEGALITATE,  
                                                           Secretar general al comunei,  

                            Elena Cârcei  
Beceni 
Nr. 43/4.11.2020 
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                                     NR.l H.C.L. BECENI  NR.  ....................... 
 

TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE 
LOCALE ŞI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE 

APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2021 
 

I. IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI 
 

IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRILE REZIDENŢIALE AFLATE ÎN 
PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE 

- ArL 457 alin. (2) Valorile impozabile pe metru pătrat de suprafaţă construită 
desfăşurată la clădiri: 

Tipul clădirii Valoarea 
impozabilă - lei/m2 
- 

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

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 
electrice sau 
încălzire 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu 
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice 
alte materiale rezultate în urma unui tratament 
termic şi/sau chimic 

1100 660 

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

330 220 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau 
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din 
orice alte materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi/sau chimic 

220 192 

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

138 82 

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

75% din suma care 
sar aplica clădirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 
clădirii 

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

50% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 
clădirii 

  

 

 

II. IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN 
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II.l. IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU 
CONSTRUCŢII 

 

- Art. 465 alin (2) Nivelurile impozabile/rangul localităţii: 

 
(7) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de amplasarea cladirii cu 
coeficientul de corectie corespunzator pe zone, după cum urmează:  
- rangul IV, zona A pentru satul   Beceni 
- rangul V , zona A pentru satele Mărgăriţi, Gura Dimienii, Dogari, Valea Părului, Izvoru 
Dulce, Cărpiniştea, Floreşti. 
 
(8)Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care 
este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate mai sus cu coeficientul de 
corecţie corespunzător, redat mai jos:  

 

(8) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 
apartamente,coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10. 

(9) Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, 
după cum urmează: 

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie 
a anului fiscal de referinţă; 

b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani 
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 

c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani 
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă 

 

II.2. IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - ORICE ALTĂ 
CATEGORIE DE FOLOSINŢĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCŢII 

Art.10. Calculul impozitului/taxei pe teren : 
(1) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de 
folosinţă terenuri cu construcţii, precum si terenul înregistrat în registrul agricol la altă 
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu teren construcţii în suprafaţă de până la 
400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin înmulţirea suprafeţei terenului, 
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:  

Zona in cadrul NIVELURILE IMPOZITULUI 
localitatii /TAXEI PE RANGURI DE 

 LOCALITATI 

 LEI/Ha 

 IV V 

A(pentru toate satele 
comunei) 

978 783 

 
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie 
de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 
m.p.impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în 
hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

LOCALITATEA 
ZON

A 
lei/ha 
curţi 

lei/ha 
arabil 
păduri 

lei/ha 
păşuni 

lei/ha 
fâneţe 

lei/ha 
livezi 

lei/ha
. 

vii 

teren 
cu ape 

nepro
ductiv 

BECENI IV/A 978 30 23 23 58 51 17 0 

Rangul localităţii Zona A 

IV 1,10 

V 1,05 
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MĂRGĂRIŢI V/A 783 30 23 23 58 51 17 0 

DIMIANA V/A 783 30 23 23 58 51 17 0 

DOGARI V/A 783 30 23 23 58 51 17 0 

FLOREŞTI V/A 783 30 23 23 58 51 17 0 

VALEA 
PĂRULUI 

V/A 
783 30 23 23 58 51 17 0 

IZVORU DULCE V/A 783 30 23 23 58 51 17 0 

CĂRPINIŞTEA V/A 783 30 23 23 58 51 17 0 

          

(3)n cazul în care unui contribuabil care deţine mai multe terenuri situate în intravilanul 
aceleaşi  unităţi/subdiviziuni administrativ teritoriale, suprafaţa de 400.m. prevăzută la alin 
(2) se calculează o singură dată, prin însumarea suprafeţelor terenurilor, în ordine 
descrescătoare. 
(3) (4)Acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie, respectiv coeficient 1,10 

pentru satul Beceni şi 1 pentru celelalte sate ale comunei. 
(5)În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin 
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută 
în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 
alin. (6), 

LEI/HA  
CATEGORIA DE FOLOSINŢA/ ZONA IMPOZIT 

 (LEI) 

  

Teren cu constructii 27 

Teren arabil 50 

Pasune 24 

Faneata 24 

Vie pe rod ( alta decat cea pana la intrarea pe 
rod) 

53 

Livada pe rod ( alta decat cea pana la intrarea 
pe rod) 

53 

Padure sau alt teren forestier, cu exceptia 
padurii in 

13 

varsta de pana la 20 ani si padurii cu rol de 
protectie 

 

Teren cu ape, altul decat cu amenajari piscicole 1 

Teren cu amenajari piscicole 32 

Drumuri si cai ferate 0 

Teren neproductiv 0 
 

III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 

Nr. 
Crt. 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică lei/200 cm³ 
sau fracţiune 
 din aceasta 

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu -       
 capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cmc, inclusiv 

8 
 

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu  capacitatea cilindrica 
peste 1.600 cmc 

9 

 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm³ şi 2.000 
cm³ inclusiv 

20 
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3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm³ şi 2.600 
cm³ inclusiv 

79 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm³ şi 3.000 
cm³ inclusiv 

159 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm³ 320 

6. Autobuze, autocare, microbuze 26 

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

32 

8. Tractoare înmatriculate 20 

 
Vehicule înregistrate 

1 Vehicule cu capacitate cilindrică Lei/200cmc 

2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică<4800cmc 3 

3 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică>4800cmc 5 

4 Vehicule  fără  capacitate cilindrică evidenţiată 88 
 

(1) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 
 

(2)In cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau 
mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 
corespunzătoare prevăzută  in tabelul de mai jos: 

Numărul de axe si greutatea brută  maximă 

admisă 

Impozitul 

(în lei / an) 

Ax(e) 

motor(oare)cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte 

sisteme de 

suspensie 

pentru 

axele 

motoare 

I. Vehicule cu 2 axe   

1.Masa de cel puţin 12 t, dar mai mică de 13 t 0 157 

2.Masa de cel puţin 13 t, dar mai mică de 14 t 157 434 

3. Masa de cel puţin 14 t, dar mai mică de 15 t 434 612 

4. Masa de cel puţin 15 t, dar mai mică de 18 t 612 1384 

5. Masa de cel puţin 18 t 612 1384 

II Vehicule cu 3 axe   

1. Masa de cel puţin 15 t, dar mai mică de 17 t 157 273 

2. Masa de cel puţin 17 t, dar mai mică de 19 t 273 561 

3. Masa de cel puţin 19 t, dar mai mică de 21 t 561 728 

4. Masa de cel puţin 21 t, dar mai mică de 23 t 728 1122 
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5. Masa de cel puţin 23 t, dar mai mică de 25 t 1122 1742 

6. Masa de cel puţin 25 t, dar mai mică de 26 t 1122 1742 

7. Masa de cel puţin 26 t 1122 1742 

III Vehicule cu 4 axe   

1. Masa de cel puţin 23 t, dar mai mică de 25 t 728 737 

2. Masa de cel puţin 25 t, dar mai mică de 27 t 737 1151 

3. Masa de cel puţin 27 t, dar mai mică de 29 t 1151 1827 

4. Masa de cel puţin 29 t, dar mai mică de 31 t 1827 2711 

5. Masa de cel puţin 31 t, dar mai mică de 32 t 1827 2711 

6. Masa de cel puţin 32 t 1827 2711 

 
(6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 
transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, 
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul 
de mai jos:  

Numărul axelor si masa totala maxima autorizata 

Impozitul 

(în lei / an) 

Ax(e) 

motor(oare)c

u sistem de 

suspensie 

pneumatică 

sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte  sisteme de 

suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute 

I. Vehicule cu 2 + 1 axe   

1.Masa de cel puţin 12 t, dar mai mică de 14 t 0 0 

2.Masa de cel puţin 14 t, dar mai mică de 16 t 0 0 

3. Masa de cel puţin 16 t, dar mai mică de 18 t 0 71 

4. Masa de cel puţin 18 t, dar mai mică de 20 t 71 162 

5. Masa de cel puţin 20 t, dar mai mică de 22 t 162 379 

6. Masa de cel puţin 22 t, dar mai mică de 23 t 379 490 

7. Masa de cel puţin 23 t, dar mai mică de 25 t 490 883 

8. Masa de cel puţin 25 t, dar mai mică de 28 t 883 1550 

9. Masa de cel puţin 28 t 883 1550 

II Vehicule cu 2 + 2 axe   
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1. Masa de cel puţin 23 t, dar mai mică de 25 t 152 353 

2. Masa de cel puţin 25 t, dar mai mică de 26 t 353 581 

3. Masa de cel puţin 26 t, dar mai mică de 28 t 581 852 

4. Masa de cel puţin 28 t, dar mai mică de 29 t 852 1031 

5. Masa de cel puţin 29 t, dar mai mică de 31 t 1031 1692 

6. Masa de cel puţin 31 t, dar mai mică de 33 t 1692 2347 

7. Masa de cel puţin 33 t, dar mai mică de 36 t 2347 3563 

8. Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t 2347 3563 

9. Masa de cel puţin de 38 t  2347 3563 

III Vehicule cu 2 + 3 axe   

1.Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t 1868 2600 

2.Masa de cel puţin 38 t, dar mai mică de 40 t 2600 3533 

3.Masa de cel puţin 40 t 2600 3533 

IV. Vehicule cu 3 + 2   

1.Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t. 1650 2292 

2.Masa de cel puţin 38 t, dar mai mică de 40 t. 2292 3170 

3. Masa de cel puţin 40 t, dar mai mică de 44 t. 3170 4690 

4. Masa de cel puţin 44 t 3170 4690 

V. Vehicule cu 3 + 3   

1..Masa de cel puţin 36 t, dar mai mică de 38 t 938 1136 

2.Masa de cel puţin 38 t, dar mai mică de 40 t 1136 1697 

3. Masa de cel puţin 40 t, dar mai mică de 44 t. 1697 2700 

4. Masa de cel puţin 44 t 1697 2700 

 
 
 
(1) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie 
de autovehicule prevăzută la alin. (6) art. 470, impozitul  asupra mijlocului de transport este 
egală cu suma corespunzătoare prevăzută la pct.IV din anexa 1 a prezentei hotărâri.  

Masa totală maximă autorizată Impozit 
- lei - 

 

Până la 1 tonă, inclusiv 9 
Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37 

Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 57 

Peste 5 tone 71 
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IV.    TAXA    PENTRU    ELIBERAREA    CERTIFICATELOR,    AVIZELOR    ŞI 

AUTORIZAŢIILOR 

  

Art. 474 alin.(l) Taxa pentru eliberarea certificatului de 
urbanism 

Suprafaţa pentru care se 
obţine certificatul de urbanism 

- lei - 

a) până la 150 nr, inclusiv 3 

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 4 

c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 5 

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 6 

e) între 751 şi 1.000 m2, 
inclusiv 

7 

f) peste 1.000 m2 7+ 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 
depăşeşte 1.000 m2 

Art. 474 alin.(4) 
Taxa pentru avizarea 
certificatului de urbanism   de   
către   comisia   de urbanism 
şi amenajarea teritoriului, de 
către primari sau de structurile 
de specialitate   din   cadrul   
consiliului judeţean 

15 lei 

Art. 474 alin.(10) 
Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei de foraje sau 
excavări 

8 lei pentru fiecare m2 afectat 

Art. 474 alin.(14) 
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 

5 lei pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată 
 
 

Art. 474 alin.(15) 
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 

15 lei pentru fiecare racord 

Art. 474 alin.(16) 
Taxa pentru eliberarea 
certificatului de  nomenclatură 
stradală şi adresă 

9 lei 

Art.475 alin.(l) 
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Taxa pentru eliberarea 
autorizaţiilor sanitare de 
funcţionare 

22 lei 

Art. 475 alin.(2) 
Taxa pentru eliberarea 
certificatului de producător 

77 lei 

Art. 475 alin.(3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei 
privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie 

publică 
Pentru o suprafaţă de până la 
500 m2, inclusiv 

220 lei 

Pentru o suprafaţă mai mare 
de 500 m2 

220 lei 

Art. 486 alin.(5) 
Taxa   pentru   eliberarea   de   
copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte 
asemenea planuri, deţinute de 
consiliile locale 

25 lei 

 
 Art.474 alin.(5) – Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru cladire 
rezidentiala sau cladire anexa este egala cu 0.5 % , din valoarea autorizata a lucrarilor de 
construire; 
 
 Art. 474 alin.(6) – Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru o constructie 
cu alta destinatie decat cea mentionata la Art. 474 alin. (5), este egala cu 1% din valoarea 
autorizata a lucrarilor de construire; 
 
 Art.474 alin.(8) – Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei 
autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului 
sau autorizatiei initiale; 
 
 Art. 474 alin.(9) – Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala 
a unei constructii, este egala cu 0.1 % din valoarea impozabila a constructiei care urmeaza a 
fi demolata. 
 
 

V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Art. 478 alin.(2) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 
In cazul unui afişaj situat în 
locul în care persoana 
derulează o activitate 
economică 

   25 lei/ m2 sau fracţiune de m2 

In cazul oricărui altui panou, 
afişaj sau oricărei altei structuri 
de afişaj pentru reclamă şi 
publicitate 

19 lei/ m2 sau fracţiune de m2 

VI. SANCŢIUNI 

LIMITELE AMEZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE ŞI 
JURIDICE 

Art. 493 alin.(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează 
cu amendă de la 77 lei la 307 lei, iar cele de Ia alin. (2) lit. 
b) cu amendă de la 307 lei la 766 lei 
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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 358 lei la 1.737 lei. 

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

 

 

ANEXA NR.2. LA H.C.L. NR. ......................... 

TAXE SPECIALE 

stabilite în conformitate cu art. 484 din Codul Fiscal şi datorate de contribuabilii 

persoane fizice şi juridice din comuna Beceni  

Nr. crt Denumire taxa Nivel taxa 

 
                                          
1.  

Taxa de pază 22 lei gospodărie/an 

2.  Taxa de paza pentru persoanele juridice ce nu au 
paza proprie  

22 lei/an 

3 Taxa piaţa comunală   
- rezervarea locurilor si tarabelor                                           
- taxa zilnica                                                                                

27  lei/luna 

5 lei/2 mp 

4 Taxa obor comunal 
- taxa vânzare din autoturisme si autoutilitare                           
- taxa vânzare din autocamioane si tractoare           
         
- taxa vânzare ovine, caprine, porcine                              
- taxa vânzare bovine si cabaline                                       

 

10 lei/zi 

22 lei/zi 

2 lei/cap 

5 lei/cap 

5 Taxa pentru utilizarea domeniului public şi privat                      10 lei/zi    

6 Taxa pentru vehicule lente                                                          22 lei/an 

7                                       
 

Eliberarea unei copii xerox             0,5 lei/pagină 

8 Taxe păşunat: 
- ovine si caprine                                                                
- bovine si cabaline                                                           
- tineret bovin                                                                     

  
4 lei/cap 
10 lei/cap  
 5 lei/cap 

9 

 
Pentru remăsurarea terenurilor  şi în cazul 
eventualelor  litigii se stabileşte o taxă de 
deplasare de 

110 lei. 

10 Taxa emitere aviz salubritate – persoane fizice 54 lei 
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11 Taxa emitere aviz salubritate - persoane juridice  109 lei 

12 Taxa emitere aviz salubritate - institutii publice 218 lei 

Nota: Sumele  prevăzute în contractele de inchiriere şi concesiune, aflate în derulare, se vor 
indexa cu rata inflaţiei faţă de anul precedent, începând cu data de 1.01.2021, încheindu- se 
acte adiţionale în acest sens.  
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Primăria comunei Beceni 

Județul Buzău 

 

A N U N Ţ 

  

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparenţa 

decizionala în administraţia publica, republicata, Primarul comunei Beceni 

propune  spre   dezbatere  publică   Proiectul  de hotărâre   privind indexarea impozitelor şi 

taxelor locale în comuna Beceni pentru anul 2021,  ce urmeaza a fi supus  spre 

aprobare  Consiliului Local  al comunei Beceni în ședința Consiliului local din luna decembrie   

2020. 

Cei interesați pot consulta proiectul de hotărâre la adresa  http://primariabeceni.ro/ și la 

sediul Primăriei și  pot trimite  in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, 

cu privire la proiectul de act normativ,  la sediul Primariei comunei Beceni din sat Beceni, 

comuna Beceni, județul Buzău, respectiv   in format electronic pe adresa de e-mail : 

contact@primariabeceni.ro, până la data de 18.12.2020. 

  

  

  

PRIMARUL  COMUNEI BECENI 

Adrian Burlacu

mailto:office@primariapascani.ro
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