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X. ALTE TAXE LOCALE 

 

Denumirea taxei 
Taxa pentru 

anul 2018 

1. Taxe pentru închirierea unor bunuri aparţinând Consiliului Local  

      a)   Taxa pentru închirierea Căminului Cultural pentru desfăşurarea de 

manifestări cu public: 

 Ostrov: 

- nunţi 

- botezuri 

- alte evenimente 

 Sate: 

- nunţi 

- botezuri 

- alte evenimente 

 

 

 

800 lei 

600 lei 

300 lei 

 

500 lei 

350 lei 

100 lei 

b) Taxa pentru închiriat veselă, mese, scaune 300 lei 

c) Taxa pentru închirierea spaţiilor cu destinaţie de locuinţă 

 spaţii locuibile 

 antreu, bucătărie, debara, cămară, baie 

 curţi şi grădini aferente spaţiilor locuibile 

0,7 lei/m2/lună 

0,5 lei/m2/lună 

0,015 lei/m2/lună 

 d) Taxa pentru închirerea de terenuri şi spaţii aflate în administrarea 

Consiliului Local 
 

 grădini in intravilan 

 construcţii provizorii in  intravilan si extravilan 

 spaţii comerciale 

 spaţii destinate producţiei – intravilan  

 magazii 

 teren intravilan - curţi 

 teren extravilan – arabil  

 teren extravilan – alte activitati 

0,15 lei/m2/an 

0,15 lei/m2/an 

12 lei/m2/lună 

1,50 lei/m2/lună 

1,5 leI/m2/lună 

0,052 lei/m2/an 

116 lei/ha/an 

10 lei/mp 

     e) Taxa pentru închirierea de utilaje /mijloace de transport 

 tractor mare cu remorca  

 

 

 

 

 

 

 

 tractor mic 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

100 lei/oră, cu 

motorina 

primariei  

70 lei/ora cu 

motorina 

clientului 

 

70 lei/ora, cu 

motorina 

primariei  

40 lei/ora, cu 

motorina 

clientului 
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Denumirea taxei 
Taxa pentru 

anul 2018 

 

 buldoexcavator                                                                                               

 

 

150 ron/ora , cu 

motorina 

primariei 

100 lei/ora, cu 

motorina 

clientului 

 

2 Taxa muzeu                                                                                                          1 leu copii 

                                                                                                                                 2 lei adulti  

 

(3) Taxa de autorizare pentru desfăşurarea de activităţi pe domeniul public /privat al 

comunei 

a) Comercializare de casete audio, video, CD-uri şi DVD-uri 8 lei/zi 

b) Comercializare legume-fructe şi flori 8 lei/zi 

c) Comercializare tipărituri si alte articole, obiecte cu specific religios 8 lei/zi 

d) Comercializare mărţişoare, felicitări, sorcove şi alte produse specifice 

sărbătorilor tradiţionale 

8 lei/zi 

e) Comercializare produse diverse sau prestări servicii (altele decât cele 

menţionate mai sus) 

8 lei/zi 

f) Amplasare aparate: popcorn, vată de zahar, aparate de îngheţată, tec şi 

alte automate de produse, aparate hot-dog 

8 lei/zi 

g) Comerţ de întâmpinare în faţa propriilor unităţi comerciale sau de 

alimentaţie publică 

8 lei/zi 

h) Spectacole, festivaluri, serbări câmpeneşti 

 S<500mp 

 S>500mp 

 

8 lei/zi 

12 lei/zi 

i) Depozitare materiale diverse şi ambalaje aferente agenţilor economici, 

pentru o perioadă de timp mai mică de 30 de zile 

8 lei/zi 

j) Depozitare accidentală de materiale de construcţii (pe alei, străzi, 

trotuare) pentru o perioadă de timp mai mică de 30 de zile 

8 lei/zi 

k) Vânzare directă de cereale, legume, fructe, brazi (pe alei, străzi, trotuare) 

din autoturisme, autocamioane, autofurgonete sau remorci 

8 lei/zi 

l) Vânzare directă de cherestea, combustibil solid şi alte produse din 

autocamioane, autofurgonete sau remorci 

8 lei/zi 

m) Taxa ocupare domeniu public cu autovehicule scoase spre vânzare: 21 lei/zi 

(4) Acord pentru funcţionarea unui punct de lucru al unei societăţi 

comerciale pe teritoriul comunei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
18 lei/acord 

(5) Taxa pentru inmatricularea de autovehicule lente 35 lei 

(6) Taxa pentru vehiculele lente utilizate de contribuabili în scopul obţinerii de venituri 

economice şi care folosesc infrastructura publică locală: 

a) Autocositoare 35 lei/an 

b) autoexcavator (excavator pe autoşasiu) 35 lei/an 
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Denumirea taxei 
Taxa pentru 

anul 2018 

c) autogreder sau autogreder 35 lei/an 

d) buldozer pe pneuri 35 lei/an 

e) compactor autopropulsat 35 lei/an 

f) excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat 

şanţuri sau excavator pe pneuri 

35 lei/an 

g) freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat 35 lei/an 

h) freză rutieră 35 lei/an 

i) încărcător cu o cupă pe pneuri 35 lei/an 

j) instalaţie autopropulsată de sortare-concasare 35 lei/an 

k) macara cu grefier 35 lei/an 

l) macara mobilă pe pneuri 35 lei/an 

m) macara turn autopropulsată 35 lei/an 

n) maşină autopropulsată pentru: 

 lucrări de terasamente 

 construcţia şi întreţinerea drumurilor 

 decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la drumuri 

 finisarea drumurilor 

 forat 

 turnarea asfaltului 

 înlăturarea zăpezii 

35 lei/an 

o) şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne 35 lei/an 

p) tractor pe pneuri 35 lei/an 

q) troliu autopropulsat  35 lei/an 

r) utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor 35 lei/an 

s) vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apă 35 lei/an 

t) vehicul pentru măcinat şi compactat deşeuri 35 lei/an 

u) vehicul pentru marcarea drumurilor    35 lei/an 

v) vehicul pentru tăiat şi compactat deşeuri 35 lei/an 

(7) Taxa pentru utilaje deţinute de contribuabili, destinate să funcţioneze în scopul 

obţinerii de venituri:                                                       

a) plug  15 lei/an 

b) grape 15 lei/an 



CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OSTROV 
 

Anexa nr.8 la Hotărârea nr._________ 

 32 

Denumirea taxei 
Taxa pentru 

anul 2018 

c) combinator 15 lei/an 

d) prăşitor 15 lei/an 

e) maşină de împrăştiat îngrăşăminte (M.A.) 15 lei/an 

f) maşină de erbicidat 15 lei/an 

g) sapă rotativă 15 lei/an 

h) semănătoare de păioase 15 lei/an 

i) semănătoare de prăşitoare 15 lei/an 

j) tăvălugi 15 lei/an 

k) cisterne 15 lei/an 

l) remorci 15 lei/an 

m) vidanjă 15 lei/an 

n) drujbă 15 lei/an 

o) presă de balotat 15 lei/an 

p) cositoare (acţionată de tractor) 15 lei/an 

 

(8) Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un vehicul lent sau îşi schimbă domiciliul are 

obligaţia de a depune la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale 

pe a carei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea 

survenită, o declaraţie fiscală însoţită de următoarele acte (original si copie):  

  în cazul dobândirii:  

a) actul de identitate al proprietarului sau certificatul de înmatriculare al societăţii, în 

cazul persoanelor juridice; 

b) cartea de identitate a vehicului;  

d) factura şi/sau actul prin care a fost dobândit vehiculul lent;  

e) certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al 

dreptului de proprietate;   

  În caz transferului vehiculului în altă localitate se vor depune:  

a)  cerere de transfer;  

b)  actul de identitate al proprietarului;   

  în cazul schimbării sediului social/punctului de lucru în altă localitate, persoanele juridice vor 

depune:  

a)  cerere de transfer;  

b)  actele de schimbare a sediului social/punctului de lucru;   

  în cazul înstrăinării/radierii mijlocului de transport se vor depune:  

a)  actul de înstrăinare (factură sau contract de vânzare cumpărare)/certificatul de 

radiere pentru mijloacele de transport înstrăinate înainte de 2003;  

b) certificatul de atestare fiscală eliberat în vederea întocmirii actului de transfer al 

dreptului de proprietate  

(10) Taxa anuală pentru vehiculele lente, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, 

persoane fizice, 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 vehicule, pentru care taxa este 

datorată bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la 

taxa pe vehiculul cumulat al acestora.  

(11) Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra vehiculelor lente, contribuabilii trebuie 
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să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor 

fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află înregistrat 

fiscal bunul ce se înstrăinează, potrivit alin.(7), inclusiv sumele reprezentând amenzi existente în 

evidenţa organului fiscal. Pentru bunul care se înstrăinează, impozitul datorat este cel recalculat 

pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică persoanei care înstrăinează, potrivit 

Codului fiscal.  

(12) Certificatul de atestare fiscală se eliberează pe baza datelor cuprinse în evidenţa pe plătitor 

a organului fiscal competent şi cuprinde creanţele fiscale exigibile, existente în sold în prima zi a 

lunii următoare depunerii cererii. 

(13) Certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data 

solicitării şi poate fi utilizat de contribuabil pe toată perioada lunii în care se emite. Certificatul de 

atestare fiscală emis în intervalul cuprins între data de 25 a lunii şi finele lunii este valabil pe 

toată perioada lunii următoare emiterii. Pe perioada de utilizare, certificatul poate fi prezentat de 

contribuabil, în original sau în copie legalizată, oricărui solicitant. 

(14) Actele prin care se înstrăinează vehicule lente, cu încălcarea prevederilor alin. (6), sunt 

nule de drept. 

(15) Prevederile alin. (9) şi (11) nu sunt aplicabile în cazul procedurii de executare silită, 

procedurii insolvenţei, procedurilor de lichidare şi mijloacelor de transport noi, care nu au fost 

înmatriculate niciodată, înregistrate ca marfă în contabilitatea producătorilor sau dealerilor. 

(16) În cazul unui vehicul lent care face obiectul unui contract de leasing financiar, taxa se 

datorează de locatar.  

(17) În cazul mijloacelor de transport care fac obiectul unui contract de leasing financiar încheiat 

până la data de 31 decembrie 2006, locatarul, după cum contribuabilul este persoană fizică sau 

persoană juridică, are obligaţia depunerii unei declaraţii fiscale la compartimentul de specialitate 

al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul / sediul / 

punctul de lucru, până la data de 31.01.2007, însoţită de o copie a contractului de leasing. 

Pentru contractele de leasing financiar încheiate după data de 01.01.2007, locatarul are obligaţia 

depunerii unei declaraţii fiscale la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei 

publice locale competente, însoţită de o copie a contractului de leasing, în termen de 30 de zile 

de la data încheierii contractului de leasing.  

(18) În cazul unui vehicul lent dobândit de o persoană în cursul unui an, taxa se datorează de 

persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit.  

(19) În cazul unui vehicul lent care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este 

radiat din evidenţa fiscală a Primăriei comunei Ostrov, taxa încetează să se mai datoreze de acea 

persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care vehiculul lent a fost înstrăinat 

sau radiat din evidenţa fiscală.  

(20) În cazurile prevăzute la alin. (16) sau (17), taxa se recalculează pentru a reflecta perioada 

din an în care impozitul se aplică acelei persoane.  

(21) Taxele locale prevăzute la alin.(2)-(6) nu se aplică pentru:  

a) veteranii de război; 

b) persoanele fizice prevăzute la art.1 al Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de 

la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) persoana fizică, cetăţean român, care în perioada regimurilor instaurate cu începere de la 

6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 a avut de suferit persecuţii din motive etnice, 

după cum urmează:  

1.   a fost deportată în ghetouri şi lagăre de concentrare din străinătate;  

2.   a fost privată de libertate în locuri de detenţie sau în lagăre de concentrare;  

3.   a fost strămutată în altă localitate decât cea de domiciliu;  

4.   a făcut parte din detaşamentele de muncă forţată;  

5.   a fost supravieţuitoare a trenului morţii;  

6.   este soţul/soţia persoanei asasinate sau executate din motive etnice, dacă ulterior 

nu s-a recăsătorit;  
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d) persoana care, după data de 6 martie 1945, pe motive politice:  

   1. a executat o pedeapsă privativă de libertate în baza unei hotărâri judecătoreşti 

rămase definitivă sau a fost lipsită de libertate în baza unui mandat de arestare 

preventivă pentru infracţiuni politice;  

   2. a fost privată de libertate în locuri de deţinere în baza unor măsuri administrative 

sau pentru cercetări de către organele de represiune;  

   3. a fost internată în spitale de psihiatrie;  

   4. a avut stabilit domiciliu obligatoriu;  

   5. a fost strămutată într-o altă localitate;  

e) soţul/soţia celui decedat, din categoria celor dispăruţi sau exterminaţi în timpul detenţiei, 

internaţi abuziv în spitale de psihiatrie, strămutaţi, deportaţi în străinătate sau prizonieri, 

dacă ulterior nu s-a recăsătorit;  

f) soţul/soţia celui decedat după ieşirea din închisoare, din spitalul de psihiatrie, după 

întoarcerea din strămutare, din deportare sau din prizonierat, dacă ulterior nu s-a 

recăsătorit;  

g) soţul/soţia celui decedat în condiţiile prevăzute la alineatele precedente şi care, din motive 

de supravieţuire, a fost nevoit să divorţeze de cel închis, internat abuziv în spitale de 

psihiatrie, deportat, prizonier sau strămutat, dacă nu s-a recăsătorit şi dacă poate face 

dovada că a convieţuit cu victima până la decesul acesteia;  

h) persoana care a fost deportată în străinătate după 23 august 1944;  

i) persoana care a fost constituită în prizonier de către partea sovietică după data de 23 

august 1944 ori, fiind constituită ca atare, înainte de această dată, a fost reţinută în 

captivitate după încheierea armistiţiului.  

j) persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, precum şi cele din 

rezistenţa armată care au participat la acţiuni de împotrivire cu arma şi de răsturnare prin 

forţă a regimului comunist, conform O.U.G. nr.214/1999 privind acordarea calităţii de 

luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite 

din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, 

măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de 

împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, 

aprobată cu modificări prin Legea nr.568/2001, cu modificările şi completările ulterioare.  

k) Persoanele prevăzute la art.3 alin.(1) lit.b) şi art.4 alin.(1) din Legea recunostintei fata de 

eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 

1989 nr. 341/2004, respectiv cele care au calitatea de: 

 Luptător Rănit - atribuit celor care au fost răniţi în luptele pentru victoria 

Revoluţiei din decembrie 1989 sau în legătură cu aceasta;  

 Luptător Reţinut - atribuit celor care au fost reţinuţi de forţele de represiune ca 

urmare a participării la acţiunile pentru victoria Revoluţiei;  

 Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite - atribuit celor care, în perioada 14-25 

decembrie 1989, au mobilizat şi au condus grupuri sau mulţimi de oameni, au 

construit şi au menţinut baricade împotriva forţelor de represiune ale regimului 

totalitar comunist, au ocupat obiective de importanţă vitală pentru rezistenţa 

regimului totalitar şi le-au apărat până la data judecării dictatorului, în 

localităţile unde au luptat pentru victoria Revoluţiei române din decembrie 

1989, precum şi celor care au avut acţiuni dovedite împotriva regimului şi 

însemnelor comunismului între 14-22 decembrie 1989;  

 urmaş de erou-martir - soţul supravieţuitor, părinţii celui decedat şi fiecare 

dintre copiii acestuia.  

 

 


