
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 

 
 

         Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara; 
           Avand in vedere: 
         - Adesa nr. 12530/28.09ª  Consiliului Judetean Bacau inregistrata la Primaria Comunei 
Helegiu sub nr. 7159/01.10.2012; si adersa scolii Gimaziale Helegiu nr. 1778/31.10.2012 privind 
suplimentarea bugetului cu suma de 13,20 mii lei; 
- Prevederile art 19 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale  cu modificarile si 
completarile ulterioare si ale Legii 286/2010 privind bugetul de stat pentru anul 2011; 
- Raportul 7867/19.10.2012 al Biroului Financiar Contabilitate , Taxe si Impozite, Recuperri 
Creante; 
 In temeiul art.36(4) lit. a, 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala 
republicatacu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTARASTE : 

 
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local cu suma de 27,20 mii  lei dupa cum urmeaza: 
- 11,00 mii lei pentru finatarea obiectivului ‘Alimentare cu apa satele Helegiu, Deleni, Dragugesti-     
- 13.20 mii cheltuieli persoanl invatamant preuniversitar 
  - 3.00 mii lei – cheltuieli   indemnizatii persoane cu handicap grav 
 
Art. 2  Bugetul local va cuprinde la partea de venituri suma de 10989,09 mii lei iar la partea de 
cheltuilei suma de 11179,29 mii lei, cu un deficit de 190,20 mii lei. 
Art. 3  Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce indeplinire 
prezenta hotarare prin compartmental de specialitate . 
Art. 4 Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutia Prefectului judetului Bacau 
- Primarul comunei Helegiu 
- Biroul Financiar-Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperari Creante 

 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA 
 Bodea Constantin                       Contrasemneaza 
                              Secretar comuna 
         Cons.jur.Mariana Spiridon 
Nr.52 
Data: 28.09.2012 
Adoptata cu 15 voturi ‘’pentru’’ , nici o abtinere, nici un vot impotriva 
 
 
 

 



ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

 HOTARARE 
privind rectificarea  bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012 

 
 

         Consiliul Local al comunei Helegiu, intrunit in sedinta ordinara; 
           Avand in vedere: 
         - Adesa nr. 12592/01.10.2012 A Consiliului Judetean Bacau inregistrata la Primaria Comunei 
Helegiu sub nr. 7263/02.10.2012; 
- H.G. 577/1997 cu modificarile si completarile ulterioare-Subprogramul Alimentare cu apa 
- Ordinul M.D.R.T nr.1616/28.08.2012 – prin care se propune  finatarea obiectivului ‘Alimentare cu 
apa satele Helegiu, Deleni, Dragugesti- comuna Helegiu. 
- Prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale  cu modificarile si completarile 
ulterioare si ale Legii 286/2010 privind bugetul de stat pentru anul 2011; 
- Raportul 7866/19.10.2012 al Biroului Financiar Contabilitate , Taxe si Impozite, Recuperri 
Creante; 
 In temeiul art.36(4) lit. a, 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala 
republicatacu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTARASTE : 

 
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului local cu suma de 95.36 mii lei pentru finantarea obiectivului 
‘‘Alimentare cu apa satele Helegiu, Deleni, Dragugesti-       comuna Helegiu.’’ 
 Art. 2  Bugetul local va cuprinde la partea de venituri suma de 111084,45 mii lei iar la parte ade 
cheltuili suma de 11274,65 mii lei, cu un deficit de 190,20 mii lei. 
Art. 3  Primarul comunei Helegiu, in calitate de ordonator principal de credite va duce indeplinire 
prezenta hotarare prin compartmental de specialitate . 
Art. 4 Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutia Prefectului judetului Bacau 
- Primarul comunei Helegiu 
- Biroul Financiar-Contabilitate, Taxe si Impozite, Recuperari Creante 

 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA 
 Bodea Constantin                       Contrasemneaza 
                              Secretar comuna 
         Cons.jur.Mariana Spiridon 
 
Nr.53 
Data: 31.10.2012 
Adoptata cu 15 voturi ‘’pentru’’ , nici o abtinere, nici un vot impotriva 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL BACAU 
CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 
     HOTARARE 
   privind  stabilirea  impozitelor  şi  taxelor locale pentru anul 2013 

 
  Consiliul Local Helegiu,comuna Helegiu , judetul Bacau întrunit în şedinţa ordinară 
 Având în vedere : 

- Raportul biroului Financiar-Contabilitate, taxe si Impozite, Recuperari Creante  
 nr. 7026/26.09.2012 
- Prevederile art. 5, alin.(1) şi (2) din   Legea   nr. 273/2006 privind finanţele publice locale 
-Prevederile  titlului  IX,  capitolul 8, art. 287, art.288, alin.(2),art.292, alin. (3) şi art. 286, alin. (1)-
(4) din Legea nr. 571/2003  privind Codul Fiscal,  modificat si completatprin OUG. nr. 
155/21.12.2007; 
- Prevederile titlului IX, punctele 222, 223, 224, 290^1 din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

      In temeiul art.36, alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c),  şi art.49 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale , republicată, 

 
H O T A R A S T E 

 
 Art.1-Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 2013, conform anexei parte integranta din 
prezenta hotarare . 
Art .2 Hotarerea intra in vigoare de la data de 01.01.2013. 
Art.3 Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei Hotarari seabroga Hotararea Consiliului Local 
41/15.11.2011 , modificata si completata cu Hotararea 8/29.02.2012 

 Art.4 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primarul comunei Helegiu prin 
aparatul de specialitate . 
Art.5 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Bacau, primarului comunei 
Helegiu si se aduce la cunostinta publicului prin grija secretarului comunei Helegiu. 
            
PRESEDINTE DE SEDINTA 
Bodea Constantin        Contrasemneaza 
                      Secretar comuna 
           Cons.jr.   Mariana Spiridon 
 
 
 
 
 
Nr.54 
Data: 31.10.2012 
Adoptata cu 15 voturi ‘’pentru’’ , nici o abtinere, nici un vot impotriva 
 



 
ROMÂNIA                                     
JUDEŢUL BACĂU                                                                                                              
CONSILIUL LOCAL HELEGIU                                         
                                                                                      Anexa nr. 1 la Hotararea 
        Nr. 54/31.10.2012 
                                                         

TABLOU 
cuprinzand valorile impozabile si taxele locale, alte taxe asimilate , precum si 

amenzile aplicabile in anul fiscal 2013 
I. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

A.  Pentru persoane fizice 
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei 

construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă 
corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor: 

 
TIPUL CLĂDIRII VALOAREA IMPOZABILĂ 

-lei/mp- 
 Clădire cu instalaţie 

 electrică,de apă,de 
  canalizare şi de 
       încălzire 
(cond.cumulative) 

Clădire fără instalaţie 
electrică,de apă, de 

canalizare şi de 
încălzire 

 
0 1 2 

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 

809 481 

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 

220 138 

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

138 123 

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 

83 55 

E. În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la 
subsol, la demisol şi/sau mansardă, 

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75% din suma care s-
ar aplica clădirii 



utilizate ca locuinţă, în oricare dintre 
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D 
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 

 
 Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care 

este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin.(3) cu coeficientul de 
corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor: 

 
Zona în 
cadrul 

localităţii 

Rangul localitatii 

           IV                            V 
A 1,10 1,05 

 
Valoarea impozabilă a clădiri, determinată în urma aplicării prevederilor de mai sus, se 

reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 
a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a 

anului fiscal de referinţă; 
b) 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. 
În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 mp, valoarea 

impozabilă a acesteia se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 mp sau fracţiune din aceştia. 
 
Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca locuinţă, 

care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează: 
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
b) cu 150% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
c) cu 300% pentru cea de-a treia clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
d) cu 300% pentru cea de-a patra clădire şi următoarele în afara celei de la adresade 

domiciliu. 
În cazul deţinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu, 

impozitul majorat se determină în funcţie de ordinea în care proprietăţile au fost dobândite, aşa 
cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar. 

 
B) . Pentru persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote 

de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii. 
(2) Cota de impozit este  de 1,50%. 
În cazul unei clădiri care a fost dobândită înainte de 1 ianuarie 1998 şi care după această dată 

nu a fost reevaluată, cota impozitului pe clădiri este stabilită de consiliul local între 5% şi 10% ţi 
se aplică la valoarea de inventar a clădirii, până la data primei reevaluări, înregistrată în 
contabilitatea persoanelor juridice. Se propune un procent de 6%. 



 
Plata impozitului: 
- impozitul/taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 

martie şi 30 septembrie inclusiv. 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 5%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. 

Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice 
sau 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 clădiri amplasate pe raza aceleiaşi 
unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 

 
Comuna Helegiu detine patru sate. Calculul se va efectua diferentiat pe zone si ranguri astfel 
: 

NR. 
CRT. 

SAT ZONA RANGUL 

1 HELEGIU A IV 
2 DELENI A V 
3 DRAGUGESTI A V 
4 BRATILA A V 

 
Lista cuprinzând clădirile care nu sunt supuse impozitului se regăsesc la art. 250 din 

Legea 571/2003 
II. IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

 
Impozitul pe tern se stabileşte luând în calcul numărul de metri pătraţi de teren, rangul 

localităţii în care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform 
încadrării făcute de consiliul local. 

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat la categoria de folosinţă terenuri 
cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în 
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

       -lei/ha- 
Zona în 
cadrul 

localităţii 

Nivelul impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

IV 
 

V 
 

A 770 616 
 
 

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat la altă categorie de folosinţă decât 
cea de terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, 
exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in tabelul de la alin(4) iar acest rezultat 
se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin.(5). 

(4) Pentru stabilirea impozitului pe teren, potrivit alin.(3), se folosesc sumele din tabelul 
următor: 

 
 



Nr.crt. Zona/categoria de folosinţă Zona – lei/ha – 
        A 

1. Teren arabil 24 
2. Păşune 19 
3. Fâneaţă 19 
4. Vie 40 
5. Livadă 46 
6. Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie foretieră 
31 

7. Teren cu ape 13 
8. Drumuri şi căi ferate x 
9. Neproductiv x 

 
 
(5) Suma stabilită conform alin.(4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător 

prevăzut în următorul tabel: 
 

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 
IV 1,10 
V 1,00 

 
(6) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin 

înmulţirea suprafeţei terenului exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în 
următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art.251 alin.(5): 

        -lei/ha- 
Nr.crt. Zona/categoria de 

folosinţă 
Zona 

0 1         A 
1 Teren cu construcţii  27 
2 Arabil           43 
3 Păşune  24 
4 Fâneaţă  24 
5 Vie pe rod, alta decât 

cea prevăzută la 
nr.crt.5.1. 

 48 

5.1 Vie până la intrarea pe 
rod 

x 

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

 48 

6.1 Livadă până la intrarea 
pe rod 

x 

7 Pădure sau alt teren cu 
vegetaţie forestieră, cu 
excepţia celui prevăzut 

  14 



la nr.crt.7.1 
7.1 Pădure în vârstă de 

până la 20 de ani şi 
pădure cu rol de 
protecţie 

x 

8 Teren cu apă, altul 
decât cel cu amenajări 
piscicole 

 5 

8.1 Teren cu amenajări 
piscicole 

 29 

9 Drumuri şi căi ferate x 
10 Teren neproductiv x 
 
Coeficienţii de corecţie corespunzători calculului impozitului pe teren extravilan: 
 

Zona în cadrul 
localităţii 

Rangul localităţii 

            IV 
 

       V            
 

A 1,10 1,05 
 
Plata impozitului: 

- impozitul/taxa pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie 
şi 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat 
pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului 
respectiv, se acordă o bonificaţie de 5%. 

- Impozitul anual pe teren, 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 terenuri amplasate 
pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe 
teren cumulat. 
Lista cuprinzând categoriile de terenuri care nu sunt supuse impozitului se 
regăsesc la art.257 din Legea 571/2003. 

III. TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 
 
 (1) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de 

transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei 
grupe de 200 cm sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 
Tipuri de autovehicule Suma, în lei, pentru fiecare grupă de 200 

cm sau fracţiune din aceasta 
1. Motorete, scutere, motociclete şi 
autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1600 cm inclusiv 

8 

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

  18 



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

  72 

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

  145 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
peste 3001 cm 

  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 producţie internă 

  30 

8. Tractoare înmatriculate 18 
 
 
(3) În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru 

motocicletele, motoretele şi scuterele respective. 
(4) În cazul unui mijloc de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 

12 tone, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul 
următor 
 

  
 

Numarul axelor si masa totala maxima 
autorizata 

Impozitul, in lei,pentru 
vehicule angajate exclusiv in 

operatiunile de transport intern 

Impozitul, in lei,pentru 
vehicule angajate in 

operatiunile de transport 
intern si international 

 
Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 
pneumatic sau 
un echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu 
alt sistem de 
suspensie 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 
pneumatic sau 
un echivalent 
recunoscut 

Vehicule 
cu alt 
sistem de 
suspensie 

I. Vehicule cu doua axe     
 1 Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu mai 

mult de 13 tone 
0 133 0 133 

 2 Masa nu mai putin de 13 tone, dar nu mai 
mult de 14 tone 

133 367 133 367 

 3 Masa nu mai putin de 14 tone, dar nu mai 
mult de 15 tone 

367 517 367 517 

 4 Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai 
mult de 18 tone 

517 1169 517 1169 

II. Vehicule cu 3 axe     
 1 Masa nu mai putin de 15 tone, dar nu mai 

mult de 17 tone 
133 231 133 231 

 2 Masa nu mai putin de 17 tone, dar nu mai 
mult de 19 tone 

231 474 231 474 

 3 Masa nu mai putin de 19 tone, dar nu mai 474 615 474 615 



mult de 21 de tone 
 4 Masa nu mai putin de 21 de tone, dar nu 

mai mult de 23 de tone 
615 947 615 947 

 5 Masa nu mai putin de 23 de tone, dar nu 
mai mult de 25 de tone 

947 1472 947 1472 

 6  Masa nu mai putin de 25 de tone, dar nu 
mai mult de 26 de tone 

947 1472 947 1472 

III. Vehicule cu 4 axe     
 1 Masa nu mai putin de 23 de tone, dar nu 

mai mult de 25 de tone 
615 623 615 623 

 2 Masa nu mai putin de 25, dar nu mai mult 
de 27 de tone 

623 973 623 973 

 3 Masa nu mai putin de 27 de tone, dar nu 
mai mult de 29 de tone 

973 1545 973 1545 

 4 Masa nu mai putin de 29 de tone, dar nu 
mai mult de 31 de tone 

1545 2291 1545 2291 

 5 Masa nu mai putin de 31 de tone, dar nu 
mai mult de 32 de tone 

1545 2291 1545 2291 

 (5) In cazul combinatiilor de autovehicule (un autovehicol articulat un tren rutier) de 
transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, 
impozitul asupra mijlocului de transport este egala cu suma corespunzatoare din tabelul 
urmator: 

 
Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere ) de transport marfa cu masa totala 

maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone 
  

 
Numarul axelor si masa totala maxima 

autorizata 

Impozitul, in lei, pentru 
vehicule angajate exclusiv in 
operatiunile de transport intern 

Impozitul, in lei, pentru 
vehicule angajate 
exclusiv in operatiunile 
de transport intern si 
international 

Vehicule cu 
sistem de 
suspensie 
pneumatica 
sau un 
echivalent 
recunoscut 

Vehicule cu alt 
sistem de 
suspensie  

Vehicule 
cu sistem 
de 
suspensie 
pneumatica 
sau un 
echivalent 
recunoscut 

Vehicule 
cu alt 
sistem de 
suspensie 

I.  Vehicule cu 2+1 axe     
 1 Masa nu mai putin de 12 tone, dar nu mai 

mult de 14 tone 
0 0 0 0 

 2 Masa nu mai putin de 14tone, dar nu mai 
mult de 16 tone 

0 0 0 0 

 3 Masa nu mai putin de 16 tone, dar nu mai 
mult de 18 tone 

0 60 0 60 

 4 Masa nu mai putin de 18 tone, dar nu mai 60 137 60 137 



mult de 20 tone 
 5 Masa nu mai putin de 20 tone, dar nu mai 

mult de 22 tone 
137 320 137 320 

 6 Masa nu mai putin de 22 tone, dar nu mai 
mult de 23 tone 

320 414 320 414 

 7 Masa nu mai putin de 23 tone, dar nu mai 
mult de 25 tone 

414 747 414 747 

 8 Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai 
mult de 28 tone 

747 1310 747 1310 

II. Vehicule cu 2+2 axe     
 1 Masa nu mai putin de 23de  tone, dar nu 

mai mult de 25 de tone    
128 299 128 299 

 2 Masa nu mai putin de 25 tone, dar nu mai 
mult de 26 tone 

299 491 299 491 

 3 Masa nu mai putin de 26 tone, dar nu mai 
mult de 28 tone 

491 721 491 721 

 4 Masa nu mai putin de 28 tone, dar nu mai 
mult de 29 tone 

721 871 721 871 

 5 Masa nu mai putin de 29 tone, dar nu mai 
mult de 31 tone  

871 1429 871 1429 

 6 Masa nu mai putin de 31 tone, dar nu mai 
mult de 33 tone 

1429 1984 1429 1984 

 7 Masa nu mai putin de 33 tone, dar nu mai 
mult de 36 tone 

1984 3012 1984 3012 

 8 Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai 
mult de 38 tone  

1984 3012 1984 3012 

III. Vehicule cu 2+3 axe     
 1 Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai 

mult de 38 tone  
1579 2197 1579 2197 

 2 Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai 
mult de 40 tone 

2197 2986 2197 2986 

IV. Vehicule cu 3+2 axe     
 1 Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai 

mult de 38 tone 
1395 1937 1395 1937 

 2 Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai 
mult de 40 tone 

1937 2679 1937 2679 

 3 Masa nu mai putin de 40 tone, dar nu mai 
mult de 44 tone 

2679 3963 2679 3963 

V.  Vehicule cu 3+3 axe     
 1 Masa nu mai putin de 36 tone, dar nu mai 

mult de 38 tone 
794 960 794 960 

 2 Masa nu mai putin de 38 tone, dar nu mai 
mult de 40 tone 

960 1434 960 1434 

 3 Masa nu mai putin de 40 tone, dar nu mai 
mult de 44 tone 

1434 2283 1434 2283 

 



 (6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote, taxa asupra mijlocului de 
transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Masa totală maximă autorizată Taxa (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 

(7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este 
egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 
Mijlocul de transport pe apă Impozit –lei/an- 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi 
uz personal 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 
3. Bărci cu motor 
4. Nave de sport şi agrement 
5. Scutere de apă 
6. Remorchere şi împingătoare: 
a) până la 500 CP inclusiv 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP inclusiv  
c) peste 2000 CP şi până 4000 CP inclusiv 
d) peste 4000 CP 
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune 
din acesta 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 tone tone 
inclusiv 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 tone şi 
până la 3000 tone inclusiv 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 tone 

                   18 
 

                   48 
                  181 

Între 0 şi       964 
 181 

x 
 482 
  783 
  1205 
                    1928 
  157 

 
x 

  157 
 

 241 
 

 422 
 
Plata taxei: 

- impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 
de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 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 5%,  

- 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 ăn care contribuabilul deţine în proprietate mai 
multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al 
aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe 
mijlocul de transport cumulat al acestora.  

 
IV.TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A 
AUTORIZAŢIILOR 

 



Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma 
stabilită de consiliul local în limitele prevăzute în tabelul următor: 

 
Suprafaţa pt.care se obţine cert.de urbanism Taxa, în lei 
a) Până la 150 mp, inclusiv 4 
b) Între 151 şi 250 mp, inclusiv                                     5 
c) Între 251 şi 500 mp, inclusiv 7 
d) Între 501 şi 750 mp, inclusiv  8 
e) Între 751 şi 1000 mp, inclusiv 10 
f) Peste 1000 mp        12 + 0,01 lei/mp pt.fiecare mp care 

depăşeşte 1000 mp 
 
(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este egală cu 

50% din taxa stabilită conform alin.(1). 
(3) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează a fi 

folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţii. 

(4) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară studiilor 
geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, balastierelor, sondelor de gaze şi 
petrol, precum şi altor exploatări se calculează înmulţind numărul de metri pătraţi de teren 
afectat de foraj sau de excavaţie cu o valoare  6 lei pentru fiecare mp afectat. 

(5) 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. 

(6) 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. 

(7) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, 
spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea 
corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor este de 6 lei, pentru fiecare mp 
de suprafaţă ocupată de construcţie. 

(8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât 
cele prevăzute în alt alineat al prezentului articol este egală cu 1% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente. 

(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii 
este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea 
impozitului pe clădiri. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea 
autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi 
demolată. 

(10) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de 
construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 
autorizaţiei iniţiale. 

(11) 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   9 lei  pentru fiecare racord.  



(12) 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 , 11 lei. 

(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă, 7 lei. 
 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a 

altor autorizaţii similare 
 
(1) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice: 

1. în mediul rural  11 lei. 
 (1.1) Autorizaţiile prevăzute la alin.(1) se vizează anual, până la data de 31 decembrie a 

anului în curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei 
prevăzute la alin.(1). 

(2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare  14 lei. 
(3) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri, deţinute de consiliile locale este de 23 lei, pentru fiecare mp sau 
fracţiune de mp. 

(4) Taxa pentru eliberarea certificatului de producător 57 lei. 
 

V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI 
PUBLICITATE 

A.Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 
Se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi 

publicitate. 
Cota taxei se stabileşte ca fiind de 3%. 
 
B. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 

economică,+ 28  lei/mp sau fracţiune de mp. 
b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi 

publicitate, +20lei/mp sau fracţiune de mp. 
 

VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
 

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată 
din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor: 

a) 2% pentru manifestările artistice de teatru, de operă, de operetă, de 
filarmonică, cinematografice, muzicale, de circ, precum şi pentru 
competiţiile sportive interne şi internaţionale; 

b) 5% pentru  manifestările artistice de genul: festivaluri, concursuri, 
cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice ori 
distractive care au un caracter ocazional. 

 
Impozitul pe spectacole se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de 

activitate distractivă, prin înmulţirea numărului de mp ai suprafeţei incintei videotecii sau 
discotecii cu suma stabilită de consiliul local, astfel: 



a) în cazul videotecilor, + 2  leu/mp; 
b) în cazul discotecilor, + 3 lei/mp. 
 
Pentru determinarea impozitului pe spectacole, asupra nivelurilor menţionate se 

aplică următorii coeficienţi de corecţie: 
            e) localităţi rurale de rangul IV                  1,10 

     f) localităţi rurale de rangul V                     1,00 
 

 
 
VII. TAXA HOTELIERĂ 

 
Se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de cazare preacticate de unităţile 

de cazare. 
Cota taxei  se stabileşte de  5%. 
 
  VIII. ALTE TAXE LOCALE 

 
(1) Taxă zilnică  până la 13 lei/zi inclusiv pentru utilizarea temporară a locurilor 

publice şi pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de 
arhitectură. 

(2) Taxa zilnică pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul 
obţinerii de venit de 13 lei/zi . 

(3)  Taxă anuală  până la 34 lei/an  pentru fiecare din următoarele vehicule lente: 
1. autocositoare; 
2. autoexcavator; 
3. autogreder sau autogreper; 
4. buldozer pe pneuri; 
5. compactor autopropulsat; 
6. excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau 

excavator pe pneuri; 
7. freză autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat; 
8. freză rutieră; 
9. încărcător cu cupă pe pneuri; 
10. instalaţie autopropulsată de sortare-concasare; 
11. macara cu greifer; 
12. macara mobilă pe pneuri; 
13. macara turn autopropulsată; 
14. masină autopropulsată pentru oricare din următoarele: 
 a) lucrări de terasamente; 
 b) construcţia şi întreţinerea drumurilor; 
 c) decopertarea îmbracăminţii asfaltice la drumuri; 
 d) finisarea drumurilor; 
 e) forat; 
 f) turnarea asfaltului; 
 g) înlăturarea zăpezii. 



15. şasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne; 
16. tractor pe pneuri; 
 

X. TAXE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU 
 
1 Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: 
 - pentru animale sub 2 ani + 2 lei 
 - pentru animale peste 2 ani + 2 lei 
2 Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în 
bilete de proprietate: 
 - pentru animale sub 2 ani + 2 lei 
 - pentru animale peste 2 ani  + 4 lei; 
3 Eliberarea certificatelor de atestare fiscală + 4 lei; 
4 Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului  = + 13 lei; 
5 Inregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei  =+  2 lei; 
6 Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă 
întocmite de autorităţile străine  =+  2 leI 
7 Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă  =+  2 leu; 
8 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau 
deteriorate  =+  2 lei; 
9 Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor: 
 - a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg, inclusiv  
=  26 lei; 
 - b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg, 
inclusiv, şi 3500 kg, inclusiv  =  52 lei; 
 - c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3500 kg  =  
125 lei. 
10. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate 
permanet sau temporar  =  7 lei; 
11. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor  = +  357 lei; 
12. Taxa pentru eliberarea de adeverinţe prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia 
acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară  =  1 leu; 
 
XI.TAXE SPECIALE 
 
1  Taxa infrumusetare 5lei/an/locuinta 
2. Taxa PSI                 2lei/an/locuinta 
3  Taxa consum apa PF 10lei/luna/locuinta 
4  Taxa consum apa PJ 20lei/luna/activitate 
5 Taxă multiplicări copiator (Xerox)   0,3 lei/pagină; 
6 Taxă închiriere cămin cultural:        - 200 lei/24 h Helegiu 
                                                                        -     100 lei/24 h Bratila 
7.  Taxe pentru comerţ ambulant 10 lei; 
 
XI .     SCUTIRI 
 



1.   Veteran sau invalid de razboi sau urmas al acestuia 
2.    Erou al revolutiei din decembrie 1989 sau urmas........ 
3.    Detinut sau deportat politic beneficiar al Leg. 118/1990 
4.     Persoane care fac parte din serviciul voluntar in situatii de urgenta 
5.    Scutirea de impozit pe cladiri, impozit pe teren si taxa pentru eliberarea autorizatiilor de  
functionare pentru activitati economice se acorda pentru : 
        a) persoane cu handicap grav 
        b) persoane cu handicap accentuat 
        c) persoane invalide de gradul I 
 
 Persoanele prevazute la punctul(1)  sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri, 

impozitul pe teren aferent constructiilor,pentru terenurile arabile in suprafate de pana 
la 5 ha.,  impozitul asupra mijlocului de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, 
avizelor si autorizatiilor, de taxele speciale adoptate de consiliile locale.  

 Persoanele prevazute la punctul 2 sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri, 
impozitul pe teren aferent constructiilor, impozitul asupra mijlocului de transport, 
taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, de taxele speciale 
adoptate de consiliile locale. 

 Persoanele de la punctele 3-5 sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri si terenul 
aferent acestora; 

   Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se acorda pentru o cladire folosita ca 
domiciliu de persoana fizica ce datoreaza acel impozit si de la plata impozitului pe 
teren aferent acelei constructii.  

 
 Persoanele de la punctele 3-5 sunt scutite de la plata impozitului pe cladiri si terenul 

aferent acestora; 
 Scutirea de la plata impozitului pe cladiri se acorda pentru o cladire folosita ca 

domiciliu de persoana fizica ce datoreaza acel impozit si de la plata impozitului pe 
teren aferent acelei constructii.     

 
XII .SANCŢIUNI 

 
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL 

PERSOANELOR FIZICE 
 
a) Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere se sancţionează cu amendă de 

la 60 lei la 240 lei, iar nedepunerea declaraţiilor de impunere cu amendă de la 240 lei 600 lei. 
b) 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 2360 lei la 1360 lei. 

 
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL 

PERSOANELOR JURIDICE 
 
În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la 

pct. a şi b de la persoane fizice se majorează cu 300%, respectiv: 



1) Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere se sancţionează cu amendă de 
la 240 lei la 800 lei, iar nedepunerea declaraţiilor de impunere cu amendă de la 960 lei la 
2400 lei. 

2) 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 1100 lei la 5450 lei. 

 
 

 
BONIFICATII 

 
Pentru plata cu anticipatie pina la data de 31 martie  a anului in curs, a impozitului pe 
cladiri si a impozitului pe teren datorat pe intregul an se va acorda o bonificatie de 5% 
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ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

 HOTARARE 



privind aprobarea la plata a sumei de 3113 lei reprezentand contravaloarea 
cheltuieli transport  personal didactic pentru luna septembrie 2012 

 
Consiliul local Helegiu, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara ; 
Avand in vedere: 
-Prevederile art.104 din Legea  108/2007 care modifica si completeaza Legea 
128/1997 privind Statututul personalului didactic, decontarea sau plata echivalenta a 
costurilor de transposort se va efectua de catre autoritatile administratiei publice 
locale. 
- Intructiunile nr. 2 /17.02.2011 -ale Ministrului Educatiei , Cerecetarii, Tineretului si 
Sportului- privind decontarea navetei cadrelor didactice; 
-Hotararea  Consiliului de Administratie a Scolii cu calsele I-VIII Helegiu nr. 
9/19.10.2012 prin  care aproba drepturile banesti  aferente personalului didactic 
reprezentand cheltuieli de deplasare luna septembriei 2012 
- Raportul compartimentului de specialitate inregistrat sub nr. 8048/22.10.2012; 
In conformitate cu prevederile art. 36, pct 19 lit a, art 45 si art.115(1) lit b din Legea 
215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile 
ulterioare : 

HOTARASTE 
 
Art. 1 Se aproba plata  sumei de 3113 lei , reprezentand contravaloare cheltuieli  
transport pentru personal didactic  in luna septembrie 2012. 
Art. 2 Primarul comunei Helegiu, va duce la indeplinire prevderile prezentei hotarari 
prin compartimentele de specialitate . 
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica catre :-Institutia Prefectului –judetul Bacau 
- Primarul comunei Helegiu,- Compartimentului Finaciar –Contabilitate, Taxe si 
Impozite 
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