
            PROIECT 
    R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2009 
 

Consiliul Local al municipiului Suceava ; 
 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului municipiului 

Suceava înregistrată sub nr. 16080/24.04.2008, raportul Direcţiei de 

Buget, Contabilitate şi Fiscalitate înregistrat sub nr. 16081/24.04.2008 

şi raportul Comisiei economico-financiară, disciplinară şi juridică; 

În temeiul prevederilor: 

- art. 16 alin (2) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale;

- art. 253 alin. (1) şi alin (2), art. 67, art. 271 alin (5), art. 273, 

art. 278 alin.(1), art. 283, art. 286, art. 292, art. 287, art. 288, art. 

295, art. 257 lit. i din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale H.G.R. nr. 

44 din 22 ianuarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- art.96 şi art.174 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 35 din O.U.G. nr. 44/16.04.2008 privind desfǎşurarea 

activitǎţilor economice de cǎtre persoanele fizice autorizate, 

întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale 



 - art. 36 alin. (2) lit. b), art. 45 alin.2, lit. c, art. 47 şi art. 49 din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2002, republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1 Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 

2009, după cum urmează: 

a)  nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul 

cuprinzând  impozitele  şi  taxele locale pentru anul  2009, constituind 

anexa nr. I; 

b)  cota prevăzută la art. 253 alin.(2) din Legea 571/2003 privind 

Codul fiscal, reprezentând impozitul şi taxa pe clădiri datorate de 

persoanele juridice care au reevaluat sau au dobândit clădirile 

începând cu 1 ianuarie 2006, se stabileşte la 1,5% ; 

c)  cota prevăzută la art. 253 alin.(6) din Legea 571/2003 privind 

Codul fiscal, reprezentând impozitul şi taxa pe clădiri datorate de 

persoanele juridice care nu  au  efectuat  nici  o  reevaluare începând 

cu 1 ianuarie 2006, se stabileşte la 10%; 

d)  cota prevăzută la art. 270 alin.(4) din Legea 571/2003 privind 

Codul fiscal, reprezentând  taxa pentru servicii de  reclamă   şi  

publicitate,  se  stabileşte la 3%;  

e)  cota prevăzută la art. 278 alin.(2) din Legea 571/2003 privind 

Codul fiscal, reprezentând taxa hotelieră, se stabileşte la 3%. Cota se 

aplică la tarifele de cazare fără TVA practicate de unităţile de cazare 

(hoteluri, moteluri, pensiuni, cabane etc.) şi se datorează pentru 

întreaga durată a sejurului. 

f) cota prevăzută la art. 274 alin.(2) litera a)  din Legea 571/2003 

privind Codul fiscal, reprezentând impozit pe spectacole în cazul unui 



spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă 

manifestare muzicală, film, circ sau orice competiţie sportivă internă 

sau internaţională, se stabileşte la 2%;  

g)  cota prevăzută la art. 274 alin.(2) litera b)  din Legea 571/2003 

privind Codul fiscal, reprezentând impozit pe spectacole în cazul 

oricărei alte manifestări artistice, se stabileşte la 5%; 

h)  cotele prevăzute la art. 267 alin. 3,5,6,8,9 şi 10 sunt: 

 1. Cota prevăzută la art. 267 alin. 3 reprezentând taxa pentru 

eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care urmează 

a fi folosită ca locuinţă se stalileşte la 0,5% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţii. 

 2. Cota prevăzută la art. 267 alin. 5 reprezentând 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 se stabileşte la 3% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de organizare de şantier. 

 3. Cota prevăzută la art. 267 alin. 6 reprezentând taxa pentru 

eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau 

rulote ori campinguri se stabileşte la 2% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţii. 

 4. Cota prevăzută la art. 267 alin. 8 reprezentând taxa pentru 

eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât 

cele prevăzute în alt aliniat al articolului 267 se stabileşte la 1% din 

valoarea autorizată a lucrărilor de  construcţii, inclusiv instalaţiile 

aferente. 

 5. Cota prevăzută la art. 267 alin. 9 reprezentând taxa pentru 

eliberarea autorizaţiei de desfiinţare parţială sau totală a unei 



construcţii se stabileşte la 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. 

 6. Cota prevăzută la art. 267 alin. 10 reprezentând taxa pentru 
prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de 
construire se stabileşte la 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 
certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.  

Art. 2 Bonificaţiile prevăzute la art. 255 alin.(2) şi art. 260 alin(2) 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se acordă astfel: 

a) 10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri 

datorat pentru întregul an până la data de 31.03.2009 de către 

contribuabilii persoane fizice; 

b)  10% pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren 
datorat pentru întregul an până la data de 31.03.2009 de către 
contribuabilii persoane fizice. 

c) 10% pentru plata cu anticipaţie a taxei de salubrizare 
datorate pentru întregul an până la data de 15,03.2009 de către 
contribuabilii persoane fizice şi personae juridice. 

Art. 3 (1) Majorarea anuală prevăzută la art. 287 din Legea 

571/2003 privind Codul fiscal, se stabileşte după cum urmează: 

a) în cazul impozitului şi taxei pe teren datorat de către persoanele 

juridice la 20%; 

b) în cazul taxelor pentru: 

 b.1 eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire care 
urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă la 20%; 
 b.2 eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare 

de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în 

altă autorizaţie de construire la 20%; 

 b.3. eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, 

căsuţe sau rulote ori campinguri la 20%; 



 b.4. eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă 

construcţie decât cele în alt aliniat al articolului 267 la 20%. 

 b.5.  prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii 

de construire se majorează cu 20% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale; 

   b.6.   eliberarea certificatului de urbanism la 20 %; 

   b.7. eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, 

tonete, cabane, spaţii de expunere situate pe căile şi spaţiile publice 

precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a 

firmelor şi reclamelor la 20 %; 

   b.8.  eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesară 

studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de carieră, 

balastierelor, sondelor de gaze şi petrol, precum şi alte exlpoatări la 

20 %; 

b.9. eliberarea autorizaţiei privind lucrările de racorduri şi 

branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, 

energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu la 20 %; 

b.10. avizarea certificatului de urbanism de către comisia de 

urbanism şi amenajarea teritoriului la 20 %; 

b.11. eliberarea certificatului de nomenclatură stradală la 15 %; 

b.12. eliberarea şi vizarea anuală a autorizaţiilor privind 

desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică la 20%;  

b.13. eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare la 20%; 

b.14. eliberarea de copii heliografice la 20%; 

b.15. eliberarea certificatului de producător şi pentru vizarea 

trimestrială a acestuia la 10%; 

c) în cazul taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate la 

20%; 

d) în cazul taxei pentru servicii de  reclamă   şi  publicitate la 20%. 



       e) în cazul taxei pentru utilizarea temporară a locurilor publice la 

20%. 

 f) în cazul amenzilor prevăzute pentru persoanele juridice la 

art. 294 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal la 20%. 

(2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, 

majorarea anuală prevăzută la alin. (1) este inclusă în nivelurile 

acestora prevăzute în Anexa nr. I. 

Art. 4 Pentru determinarea impozitului pe clădiri în cazul 

persoanelor fizice, a impozitului şi taxei pe teren în cazul persoanelor 

fizice şi juridice, precum şi a taxei pentru folosirea terenului 

proprietatea statului roman sau al municipiului Suceava în cazul 

persoanelor juridice, pentru anul 2009, se menţine delimitarea zonelor 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Suceava 

nr. 202/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 5 Se aprobă nivelul taxelor pentru folosirea locurilor publice 

de desfacere din pieţele şi bazarul municipiului Suceava prevăzute în 

Anexa II. 

Art. 6 Se aprobă nivelul taxelor pentru prestări de servicii în 

pieţele municipiului Suceava prevăzute în Anexa  III. 

Art. 7 Se aprobă nivelul taxelor pentru utilizarea temporară              

a bazei sportive patinoar artificial şi a echipamentelor din dotare 

prevăzute în Anexa  IV. 

Art. 8 Se aprobă nivelul taxelor pentru serviciile prestate în 

cimitirul “Pacea” prevăzute în Anexa  V. 

Art. 9 Se aprobă încadrarea din punct de vedere fiscal a 

tuturor contribuabililor în categoria marilor contribuabili.  

Art. 10 Contribuabilii care datorează taxa pentru servicii de 

reclamă si publicitate în baza unui contract sau a unei altfel de 



înţelegeri încheiată cu altă persoană trebuie să depună o declaraţie 

decont lunară până la data de 10 a lunii următoare celei în care a 

intrat în vigoare contractul de prestări servicii  de reclamă şi 

publicitate. 

Art. 11 Taxa pentru folosirea terenurilor proprietatea statului 

român, respectiv a municipiului Suceava se plăteşte anual, în două 

rate egale până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. 

Art. 12 (1) Taxa pentru sprijinirea activităţilor sportive 

desfăşurate pe raza municipiului Suceava se datorează de către: 

 a) contribuabilii persoane juridice cu sediul fiscal în municipiul 

Suceava care realizează venituri din activitatea economică, cu 

excepţia instituţiilor publice; 

 b) contribuabilii persoane juridice cu sediul fiscal în alte 

localităţi care au deschise pe teritoriul municipiului Suceava puncte 

de lucru, filiale, sucursale, agenţii, reprezentanţe etc.; 

 c) contribuabilii persoane juridice cu sediul fiscal în alte 

localităţi care deţin bunuri impozabile pe teritoriul municipiului 

Suceava (clădiri, terenuri, panouri publicitare) şi care nu au 

deschise pe teritoriul municipiului Suceava puncte de lucru, filiale, 

sucursale, agenţii, reprezentanţe etc.; 

 d) contribuabilii persoane juridice cu sediul fiscal în alte 

localităţi care realizează venituri pe teritoriul municipiului Suceava 

din servicii de reclamă şi publicitate în baza unui contract sau a unui 

alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană. 

 (2) Contribuabilii menţionaţi la alin. (1), care datorează taxa 

pentru sprijinirea activităţilor sportive au obligaţia să depună o 

declaraţie anuală la compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale până la data de 31.01.2009. 



(3) Taxa pentru sprijinirea activităţilor sportive se plăteşte 

integral până la data de 31.03.2009, inclusiv. 

 (4) În cazul punctelor de lucru, filialelor, sucursalelor, 

agenţiilor, reprezentanţelor etc. înfiinţate în cursul anului taxa se 

datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care 

au fost înfiinţate, corespunzător numarului de luni rămase pâna la 

sfârşitul anului, cu termen de plată de 30 de zile de la data înfiinţării. 

 (5) În cazul contribuabililor persoane juridice care dobândesc 

în cursul anului bunuri impozabile pe teritoriul municipiului Suceava 

(clădiri, terenuri, panouri publicitare) şi care nu au deschise pe 

teritoriul municipiului Suceava puncte de lucru, filiale, sucursale, 

agenţii, reprezentanţe etc., taxa se datorează începând cu data de 

întâi a lunii următoare celei în care au dobândit bunul impozabil, 

corespunzător numarului de luni rămase pâna la sfârşitul anului, cu 

termen de plată de 30 de zile de la data dobândirii bunului 

impozabil. 

 (6) Taxa nu se datorează în cazul persoanelor juridice radiate 

de la Oficiul Registrului Comerţului în cursul anului 2008. 

Art. 13  Anexele nr. I, II, III, IV şi V fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

          Art.14  Se instituie taxele pentru acordarea de asistenţǎ şi 

reprezentare, în cadrul procedurilor de obţinere a autorizaţiei şi 

înregistrǎrii în registrul comerţului, a persoanelor fizice autorizate, 

întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, în temeiul 

prevederilor art. 35, alin (5) din O.U.G. nr. 44/16.04.2008 privind 

desfǎşurarea activitǎţilor economice de cǎtre persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale. Nivelul 

taxelor instituite prin prezentul articol este stabilit în Anexa I. 

Art. 15  Nu datorează  taxa  zilnică  pentru  utilizarea  temporară  



locurilor  publice instituţiile publice, asociaţiile şi fundaţiile umanitare, 

pentru desfăşurarea activităţilor non-profit (manifestări cultural-artistice, 

sportive, campanii de informare de interes public referitoare la: 

sănătatea populaţiei, protecţia mediului etc.) organizate în interesul 

comunităţii locale. 

Art. 16  Se aprobă pentru persoanele fizice şi pentru persoanele 

juridice anularea creanţelor fiscale aflate în sold la data de 31.12.2008 

în sumă de până la 1 Leu inclusiv pe fiecare fel de impozit sau taxă 

locală. 

Art. 17  Normele cuprinse în prezenta hotărâre se completează 

cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi 

completările ulterioare şi ale HGR nr. 1514/2006 privind nivelurile 

pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe 

asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007. 

 Art. 18 Nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite prin 

prezenta hotărâre se aplică în anul fiscal 2009. 

 Art. 19 Orice prevedere contrară privind nivelul impozitelor şi 

taxelor locale cuprinse în prezenta hotarâre se revocă.

Art.  20  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2009 

şi va fi dusă la îndeplinire de Primarul municipiului Suceava prin 

serviciile de specialitate. 

 

INIŢIATOR                    SECRETAR MUNICIPIU 
  PRIMAR                               cons. jr. Ioan Ciutac 
ION LUNGU 
 
 
 
 
 
 
 



 
                      ROMANIA 
                    JUDETUL SUCEAVA 
          MUNICIPIUL SUCEAVA 
                       PRIMAR 

Nr.16080/24.04.2008.                                          
 
 

 
 
 

                                                  EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru 

anul fiscal 2009 
 

Consiliul Local adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite şi 
taxe locale în limitele şi în condiţiile prevederilor legale, având în 
vedere prerogativele pe care le are în domeniul stabilirii impozitelor şi 
taxelor locale prevăzute  la art. 36 alin.4 lit.c din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, coroborat cu prevederile  
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completerile, 
ulterioare şi a H.G. nr. 44/2004 privind Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr.571/2003. 

 
Impozitele şi taxele locale datorate de contribuabilii, cu 

domiciliul, sediul sau punctul de lucru în Municipiul Suceava, constituie 
sursă importantă de venituri, utilizate pentru cheltuielile publice a căror 
finanţare se asigură de la bugetul local, în condiţiile legii.  

Constituie integral venituri proprii ale bugetelor locale, 
următoarele resurse financiare: impozitul şi taxa pe clădiri, impozitul şi 
taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru 
eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor, taxa pentru folosirea 
mijloacelor de reclamă şi publicitate, impozitul pe spectacole, taxa 
hotelieră, taxele speciale, alte taxe locale, amenzile şi penalităţile 
aferente impozitelor şi taxelor locale, taxele judiciare de timbru, taxele 
extrajudiciare de timbru. 

Nivelul impozitelor şi taxelor constituie un aspect esenţial de care 
depinde consimţământul la plata acestora şi gradul de civism fiscal, cu 
impact direct asupra gradului de evaziune fiscală  şi asupra gradului 
de încasare a veniturilor bugetului local. 

Potrivit prevederilor pct. 2901 (2) din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificatǎ şi 
completatǎ, aprobate prin H.G nr. 44/2004, modificatǎ şi completatǎ 



inclusiv prin H.G. nr. 1.861/2006, pentru anul fiscal 2009, consiliile 
locale adoptǎ hotǎrâri privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, 
pânǎ la data de 31 mai a anului curent şi vor fi aplicate începând cu 
data de 1 ianuarie a anului urmǎtor. 

Potrivit prevederilor punctului 255 din H.G nr.44/2004 privind 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, o dată la 3 ani, 
prin Hotărâre de Guvern, impozitele şi taxele locale care constau într-o 
anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume 
în lei, se indexează ţinând cont de evoluţia ratei inflaţiei de la ultima 
indexare. 

Precizăm că, până la data de 30 aprilie 2008 nu a fost publicată 
o Hotarâre de Guvern privind indexarea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul fiscal 2009, iar Consiliul local adoptă hotărâri privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale, până la data de 31 mai 2008, 
care vor fi aplicate începând cu data de 1 ianuarie 2009.  

 
Având în vedere cele prezentate, propun menţinerea pentru 

anul fiscal 2009 a nivelului impozitelor şi taxelor locale adoptate 
pentru  anii fiscali 2007şi 2008. 

 
Faţă de cele menţionate mai sus, vă propun proiectul de 

hotărâre  în forma redactată şi prezentată alăturat, însoţit de raportul 
de legalitate şi oportunitate al Direcţiei de Buget, Contabilitate şi 
Fiscalitate. 
 
 

PRIMAR, 

                                                      ION    LUNGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA            

 
APROB 
PRIMAR 

 
ION  LUNGU 

DIRECŢIA DE BUGET, CONTABILITATE 
                ŞI FISCALITATE 
Nr. 16081/24.04.2008                                  

 
 

 
RAPORT 

AL DIRECŢIEI DE BUGET, CONTABILITATE  
ŞI FISCALITATE 

privind aprobarea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul fiscal 2009 

 
 

 
 În temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, a H.G nr.44/2004 privind 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, cu modificările 

şi completările ulterioare - Consiliul Local adoptă hotărâri privind 

stabilirea de impozite şi taxe locale între limitele şi în condiţiile legii.  

 

În conformitate cu prevederile art.296 din Legea nr.571/2003 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare si a HG 

nr. 44/2004, privind Normele metodologice de aplicare a Legii 

nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 

fiscal 2009, consiliile locale adoptă hotărâri privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale, până la data de 31 mai a anului precedent 

şi vor fi aplicate începând cu data de întâi ianuarie a anului următor. 

 

Maximizarea veniturilor încasate din impozite şi taxe trebuie 

privită din doua puncte de vedere, pe de o parte, din punct de vedere 

al nivelului de impozitare până la care există un grad de 

suportabilitate din partea contribuabililor şi, pe de alta parte, din 



punct de vedere al gradului în care se încasează impozitele şi taxele 

cuvenite bugetului local.  

 

Trebuie avut în vedere faptul că, în cazul unei impozitari mai 

“uşoare”, se obţine un grad mai mare de încasare, ceea ce face ca 

veniturile obţinute să fie mai mari faţă de cele obţinute în situaţia unei 

fiscalităţi “apăsătoare”, în care gradul de încasare este mult mai mic, şi 

care conduce, de regulă, la creşterea cheltuielilor cu încasarea 

impozitelor şi taxelor (creşte numărul persoanelor care riscă în 

sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor impunându-se, deci, atât 

o marire a aparatului fiscal, cât şi o intensificare a acţiunilor de 

control).  

 

În general, se consideră că un impozit sau o taxă cu o arie largă 

de cuprindere şi cu cote scăzute are un randament mai ridicat, decât 

un impozit sau o taxă cu o arie restrânsă şi cu cote ridicate.  

Impozitul pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice se 

calculează conform art.251 din Legea nr.571/2003 privind Codul 

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prin aplicarea cotei de 

impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii. 

Cota impozitului pe clădiri pentru persoane juridice se stabileşte 

prin hotărâre a Consiliului Local şi poate fi cuprinsă între 0,25% -1,5% 

inclusiv, conform art.253 alin.2 din Legea nr.571/2003 privind Codul 

Fiscal cu modificările şi completările ulterioare. 

Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care nu au 

efectuat reeavaluarea în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă 

se calculează pe baza cotei stabilite între 5% şi 10% care se aplică la 

valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor 

juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. 



Pentru anul 2009, se propune aplicarea unei cote de 1,5% 

asupra valorii de inventar a clădirii aflată în proprietatea 

contribuabilului, conform art.253 alin.2 din Legea nr.571/2003 privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul în 

care clădirea nu a fost reevaluată în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal 

de referinţă, cota impozitului pe clădiri este de 10% şi se aplică la 

valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanelor 

juridice, până la sfârşitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare, 

conform art.253 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Începând cu data de 01 ianuarie 2007, pentru clădirile 

proprietate publică sau privată a statutului ori a unităţilor administrativ 

teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, 

după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, cu 

modificările şi completările ulterioare, care reprezintă sarcina fiscală a 

concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 

folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 

  Cota privind taxa de reclamă şi publicitate prevazută la art.270 

alin (4) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal,  se stabileşte de 

Consiliul Local fiind cuprinsă între 1% si 3%, propunându-se pentru 

anul 2009 o cotă de 3% din valoarea serviciilor de reclamă şi 

publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată. 

  Valoarea taxei pentru afisaj în scop de reclamă şi publicitate 

prevazută la art.271 alin.2 din Codul Fiscal se stabileşte astfel: în 

cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate 

economică suma este de 28 Lei/mp sau fracţiune de mp, iar în cazul 

oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi 

publicitate suma este de 20 Lei-mp sau fracţiune de mp. 



 Cota privind taxa hotelieră prevazută la art.279 din Codul Fiscal 

se stabileşte de ConsiliulLocal şi este cuprinsă între 0,5% şi 5%. Taxa 

hotelieră se calculează prin aplicarea cotei stabilite la tarifele de 

cazare practicate de unităţile de cazare, propunându-se aplicarea unei 

cote de 3% pentru anul fiscal 2009. 

   Impozitul pe spectacole prevăzut la art.275 alin.2 din Codul 

Fiscal, se stabileşte pentru fiecare zi de manifestare artistică sau de 

activitate distractivă în funcţie de suprafaţa incintei astfel: în cazul 

videotecilor suma este de 0,5 Lei/mp/zi, iar în cazul discotecilor de 1 

Leu/mp/zi. 

   Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în întravilan-terenuri cu 

construcţii şi impozitul/taxa pe terenurile amplasate în întravilan-orice 

altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, atât 

pentru persoane fizice cât şi pentru persoane juridice este prevăzut în 

anexa  I. 

    Impozitul pe teren se stabileşte, potrivit art.258 alin.2 din 

Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, luând în calcul suprafaţa terenului, exprimată în hectare, 

zona şi rangul localităţii în care este amplasat terenul conform 

încadrării făcute de Consiliul Local. 

   Impozitul pe teren se stabileşte, potrivit art.258 alin.3 din 

Legea  nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare, luând în calcul suprafaţa terenului, exprimată în hectare, 

zona şi categoria de folosinţă a terenului precum şi coeficientul de 

corecţie care în cazul municipiului Suceava - localitate de rang II- este 
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           Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan, potrivit 

art.258 alin (6) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu 



modificările şi completările ulterioare, atât pentru contribuabilii 

persoane fizice cât şi pentru contribuabilii persoane juridice este cel 

prevăzut in anexa nr.I. 

           Începând cu data de 01 ianuarie 2007, pentru terenurile 

proprietate publică sau privată a statutului ori a unităţilor administrativ 

teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, 

după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe teren, care 

reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor 

dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii 

similare impozitului pe teren. 

  Impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică care 

se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora, impozitul 

pe mijloacele de transport pe apă, impozitul pe mijloacele de transport 

în cazul unor remorci, semiremorci sau rulote în funcţie de masa totală 

maximă autorizată, este prevăzut în anexa nr. I. 

   Impozitul pe mijloacele de transport este reglementat de 

prevederile capitolului IV din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare, şi se aplică atât persoanelor 

fizice şi juridice. 

   Taxele pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a 

autorizaţiilor de construire şi a altor avize, potrivit art.267 din Codul 

Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevazute în 

anexa nr. I. 

Taxele pentru folosirea temporară a locurilor publice sunt cele 

prevazute în anexa nr. I. 

Conform art. 35 din OUG nr.44/2008 Primăriile pot să îşi 

constituie birouri de asistenţă şi reprezentare a persoanelor fizice 

prevăzute la art. 4, prin reorganizarea activităţii desfăşurate în temeiul 



dispoziţiilor Legii nr. 300/2004, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Birourile de asistenţă şi reprezentare pot să reprezinte persoana 

fizică solicitantă în cadrul procedurilor de obţinere a autorizaţiei şi 

înregistrării la registrul comerţului, în temeiul unei cereri de 

reprezentare. 

Birourile de asistenţă şi reprezentare au următoarele 
competenţe: 

a) primesc şi ordonează documentaţia pentru înregistrare şi 
autorizare; 

b) remit cererea de înregistrare în registrul comerţului şi de 

autorizare a funcţionării, însoţită de documentaţia de susţinere, la 

registrul comerţului competent, efectuează corespondenţă cu acesta 

în scopul obţinerii înregistrării şi autorizării, precum şi pentru primirea 

certificatului de înregistrare şi a celorlalte acte, în original; 

c) remit solicitantului actele în original primite de la registrul 

comerţului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii din partea acestuia; 

actele se socotesc comunicate solicitantului la data la care acestea 

devin disponibile destinatarului pe suport hârtie; 

d) acordă solicitanţilor asistenţă privind operaţiunea de 

înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării. 

 În scopul liberului acces al cetăţenilor la servicii publice 

administrative de calitate, birourile de asistenţă şi reprezentare pot 

primi cereri de reprezentare şi pot presta servicii de asistenţă, 

indiferent de sediul profesional al solicitantului şi de registrul 

comerţului căruia i se adresează acesta. 

Pentru serviciile prestate, primăriile vor putea percepe taxe pe 

care le pot stabili autonom, în temeiul principiului autonomiei locale. 

Astfel,  se propune instituirea taxelor pentru acordarea de asistenţǎ şi 

reprezentare, în cadrul procedurilor de obţinere a autorizaţiei şi 



înregistrǎrii în registrul comerţului, a persoanelor fizice autorizate, 

întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale. 

 Sumele datorate de contribuabili pentru constituirea si 

inregistrarea persoanelor fizice, intreprinderilor individuale si 

intreprinderilor familiale nu vor fi mai mari decat cele pe care le 

datorau in anul fiscal 2008, dat fiind faptul ca in anul 2009 nu se mai 

datoreaza taxele pentru eliberarea si vizarea anuala a autorizatiilor 

pentru desfasurarea de activitati economice in mod independent de 

catre persoanele fizice. 

De asemenea, in anul fiscal 2009, nu se mai aplica taxele pentru 

eliberarea si vizarea anuala a autorizatiilor pentru executarea 

serviciului de transport in regim de taxi si a autorizatiilor taxi, in locul 

acestora fiind instituite tarife, prin H.C.L. nr. 249/29.11.2007, conform 

noilor prevederi legale. 

Taxele judiciare de timbru reglementate de Legea nr.146/1997, 

cu modificarile şi completările ulterioare, taxele extrajudiciare de 

timbru reglementate de Legea nr.117/1999, sunt cele prevăzute în 

anexa  nr.I. 

 Bonificaţia prevazută la art.255 alin.2, art.260 alin.2 si art.265 

alin 2 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare, se stabileşte în cazul impozitului pe cladiri şi a 

impozitului pe teren la 10% pentru contribuabilii persoane fizice. De 

asemenea, se acordă bonificaţia de 10% în cazul taxei de salubrizare 

pentru persoane fizice şi persoane juridece, în cazul achitării integrale 

a acesteia până la data de 15 martie 2009, inclusiv. 

 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, DDiirreeccţţiiaa  ddee  ssppeecciiaalliittaattee      

pprrooppuunnee  mmeennţţiinneerreeaa,,  ppeennttrruu  aannuull  ffiissccaall  22000099,,  aa  nniivveelluulluuii  iimmppoozziitteelloorr  şşii  

ttaaxxeelloorr  llooccaallee  aaddooppttaattee  ppeennttrruu    aanniiii  ffiissccaallii  22000077  şşii  22000088.. 



 

 Direcţia de Buget, Contabilitate şi Fiscalitate consideră legal şi 

oportun proiectul de hotărâre în forma redactată şi prezentată alăturat, 

cu precizarea că nivelul impozitelor şi taxelor locale propuse a se 

practica în anul fiscal 2009 trebuie să asigure constituirea resurselor 

financiare ale bugetului local al Municipiului Suceava.  
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