
R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA BĂTRÂNA
COSILIUL LOCAL

H O T A T A R A R E A  NR. 34 /2022

privind  aprobarea nivelurilor  impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023,in
raza administrativ-teritoriala a comunei Batrana

Consiliul local al comunei BĂTRÂNAJudeţul Hunedoara
Analizând referatul de aprobare  cu nr.81/25.07.2022 prezentat de primarul comunei

Bătrâna  ,dl  Herciu  Radu cu privire  la  aprobarea  nivelurilor   impozitelor  şi  taxelor  locale
pentru  anul  fiscal  2023  in  raza  administrativ-teritoriala  a  comunei  Batrana,in  scopul
respectarii  prevederilor legale in materie de drept fiscal precum si a incasarii  unora dintre
veniturile  proprii  ale  bugetului  local  al  comunei  Batrana  ,prevazute  de  lege,ce  se
utilizeazapentru  asigurarea  cheltuielilor  publice  a  caror  finantare  se  asgura  din  bugetul
mlocal,potrivit prevederilor legale.
             Tinand cont de proiectul de hotarare cu nr.33/25.07.2022 privind  aprobarea 
nivelurilor  impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023, in raza administrativ-
teritoriala a comunei Batrana initiat de primarul comunei Batrana,dl Herciu Radu.

Avand in vedere raportul de specialitate cu nr.84/05.08.2022 intocmit de catre 
compartimentul impozite si taxe precum si avizele favorabile cu nr.36-38/29.09.2022 ale 
comisiilor de specialitate Buget,Juridica si Invatamant din cadrul consiliului local.

Avand in vedere:
-HCL nr  29/2019 privind aprobarea modificarii HCL nr.27/2018 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019 din care rezulta delimitarea zonelor si 
stabilirea numarului acestora,atat in intravilanul cat si in extravilanul teritoriului administrativ
al comunei Batrana,in vederea stabilirii impozitului.
-HCL nr.16/2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023
-HCL   nr. 1/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea 
vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a
comunei Bătrâna,județul Hunedoara

In conformitate cu  prevederile Titlului IX privind impozitele şi taxe locale  din Legea
nr.227/2015  privind Codul  fiscal,cu modificarile  si  completarile  ulterioare,ale  Titlului  IX
privind impozitele şi taxe locale  din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Codului fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare,ale art.266 alin (5)-(7)
din  Legea  207/2015  privind  Codul  de  procedura  fiscala,cu  modificarile  si  completarile
ulterioare,ale art.16 alin (2) si art.27 din legea 273/2006 privind finantele publice locale,cu
modificarile si completarile ulterioare.

Tinand  cont  de  prevederile  art.7  din   Legea  nr.52/2003  privind  transparenta
decizionala in administratia publica;

În temeiul dispoziţiilor art. 87 alin (3) ,art. 129 alin (1) si alin(2) ,lit”b”şi alin(4) lit „c”
,art.139  alin  (3)  lit”c”  ,  art.140  alin  (1)  ,   art.196  alin  (1)  lit.”a”,art.197  alin  (4)  si  alin
(5),art.198 alin (1) si alin (2) precum si art.243 alin (1) lit a din OUG nr.57/2019  privind
Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare:

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.(1)La  nivelul  UAT  Batrana  ,impozitele  şi  taxele  locale  datorate  de
contribuabili,persoane fizice şi juridice,pentru anul fiscal 2023 sunt  stabilite prin prezenta
hotărâre conform legislaţiei în vigoare si se constituie ca venituri proprii la bugetul local al
comunei Batrana.



(2)Resursele  bănesti  constituite  din  impozitele  şi  taxele  locale  se  utilizează  pentru
asigurarea cheltuielilor  publice a căror finanţare se asigură din bugetul local,  în condiţiile
prevăzute de lege

A. IMPOZITUL PE CLADIRI  SI TAXA PE CLADIRI

Art.2.(1)Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri  se datorează către bugetul local al comunei
Batrana,  de către contribuabilii persoane fizice şi juridice, prevăzuţi de lege şi se stabileşte
potrivit regulilor generale prevăzute la art. 455 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru clădirile amplasate pe teritoriul administrativ al
comunei Batrana, cu excepţiile şi în condiţiile prevăzute la  art. 456 din Legea nr. 227/2015
privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri se stabilesc în funcţie de destinaţia finală a clădirii,
care  poate  fi  rezidenţială  sau nerezidenţială  ,  pe baza  declaraţiei  pe propria  răspundere  a
contribuabilului, şi se calculează în conformitate cu prevederile art. 457-460 din Codul fiscal
şi potrivit Titlului IX, pct. 28-37 din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal aprobate
prin H.G. nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin clădire,astfel cum este definită de art.453 lit b  din Codul fiscal,se înţelege orice 
construcţie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia,indiferent de denumirea ori de 
folosinta sa ,care are una sau mai multe încăperi ce pot servi  la adăpostirea de oameni,  
animale , obiecte, produse,materiale, instalaţii,echipamente si  altele asemenea iar elementele 
structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul,indiferent de materialele din care sunt
construite,inclusiv constructiile reprezentand turnurile de sustinere a turbinelor eoliene si 
fundatiile acestora.

Prin cladire rezidentiala se intelege-constructie alcatuita din una sau mai multe camere
folosite pentru locuit,cu dependintele,dotarile si utilitatile necesare,care satisface cerintele de 
locuit ale unei persoane sau familii.

Prin cladire nerezidentiala se intelege-orice cladire care nu este rezidentiala
Prin cladire-anexa se intelege-cladiri situate in afara cladiri de 

locuit,precum:bucatarii,grajduri,pivnite,camari,patule,magazii,depozite,garaje si altele 
asemenea.

Nu se datorează impozit pe clădiri pentru construcţiile exceptate potrivit art.456 alin 1 
din Codul fiscal.
           Art.3.(1)Impozitul pe clădirile rezidentiale  si cladirile-anexa  aferente ,impozitul pe
cladiri s se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de  0,1% asupra valorii  clădirii
,determinată prin insumarea valorii cladirii,a cladirilor anexa,dupa caz,si a valorii suprafetelor
de teren acoperite de aceste cladiri,a cladirilor anexa,dupa caz,si a valorii suprafetelor de teren
acoperite e aceste cladiri,cuprinse in Studiile de piata referitoare la valorile orintative privind
proprietatile imobiliare din Romania,administrate de Uniunea Nationala a Notarilor Publici
din Romania.
           (2) În situaţia în care valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România,
din studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România sunt
mai mici decât valorile impozabile determinate conform prevederilor prezentului articol, în
vigoare la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei
de minimum 0,1% asupra valorii  impozabile determinate conform prevederilor prezentului
articol, în vigoare la data de 31 decembrie 2022. 

Art.4. (1).Pentru  cladirile  nerezidentiale  si  cladirile  anexa aferente ,impozitul  pe
cladiri  se  calculeaza  ,potrivit   dispozitiilor  art.  458 din  Legea  nr.227/2015 privind  Codul
Fiscal si potrivit prevederilor titlului IX ,capitolul II ,sectiunea 4 din normele metodologice de
aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, aprobate prin HG nr.1/2016,cu modificarile
si completarile ulterioare,prin aplicarea cotei de impozitare  0,5 % asupra valorii cladirii
determionata  prin  insumarea  valorii  cladirii,a  cladirilor  anexa,dupa  caz,si  a  valorii
suprafetelor  de teren acoperite  de aceste  cladiri,  cuprinse in Studiile  e piata  referitoare  la
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valorile  orintative  privind  proprietatile  imobiliare  din  Romania,administrate  de  Uniunea
Nationala a Notarilor Publici din Romania.

       (2) În situaţia în care valoarea din studiile de piaţă administrate de Uniunea Naţională a
Notarilor Publici din România este mai mică decât ultima valoare înregistrată în baza de date
a organului fiscal local la data de 31 decembrie 2022, impozitul pe clădiri se calculează prin
aplicarea cotei de minimum 0,5% asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a organului
fiscal local, la data de 31 decembrie 2022.
         Art. 5 (1) Pentru clădirile care au în componenţă atât spaţii cu destinaţie rezidenţială, cât
şi  spaţii  cu  destinaţie  nerezidenţială,  impozitul/taxa  pe  clădiri  se  determină  în  funcţie  de
destinaţia suprafeţelor cu o pondere mai mare de 50% şi se calculează prin aplicarea cotei
corespunzătoare destinaţiei majoritare, asupra valorii întregii clădirii.

(2) In situatia prevazuta la alin 1, contribuabilii au obligaţia de a declara la organul
fiscal  local,  în  vederea  stabilirii  destinaţiei  finale  a  clădirii,  suprafaţa  folosită  în  scop
nerezidenţial, însoţită de documentele doveditoare, cu excepţia celor aflaţi în evidenţa fiscală
a unităţii administrativ - teritoriale. Declararea la organul fiscal local se face în termen de 30
de zile de la data oricăror modificări privind suprafeţele nerezidenţiale.  
          (3)  În situaţia în care contribuabilii nu declară la organul fiscal local suprafaţa folosită
în scop nerezidenţial potrivit alin. (2), impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei
corespunzătoare  clădirilor  nerezidenţiale  asupra  valorii  întregii  clădiri  aflate  în  evidenţele
organului fiscal local.
         Art.6.(1) În situaţia în care Studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind 
proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici 
din România nu conţin informaţii despre clădirile sau terenurile acoperite de aceste clădiri de 
pe raza unei unităţi administrativ - teritoriale, se vor aplica următoarele reguli: 
          a) în cazul unei clădiri rezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 
cotei de minimum 0,1% asupra valorii impozabile determinate conform prevederilor art. 457 
din Codul fiscal, în vigoare la data de 31 decembrie 2022. 
          b) în cazul unei clădiri nerezidenţiale, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 
cotei de minimum 0,5% asupra ultimei valori înregistrate în baza de date a organului fiscal, la 
data de 31 decembrie 2022.
          (2) Organele fiscale locale întocmesc şi transmit contribuabililor comunicări referitoare 
la valoarea clădirilor şi a terenurilor acoperite de acestea, precum şi impozitul aferent 
acestora, calculate în baza valorilor cuprinse în Studiile de piaţă referitoare la valorile 
orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a 
Notarilor Publici din România.
          Art. 7 (1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în 2 rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie, inclusiv.
            (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an 2023
de  catre  contribuabili,  pana  la  data  de  31  martie,  inclusiv,  a  anului  2023,  se  acordă  o
bonificaţie de 10%.
          (3)În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se
referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25,
inclusiv, a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către
concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.

(4) În  cazul  contractelor  care  se  referă  la  perioade  mai  mici  de  o  lună,  persoana
juridică  de  drept  public  care  transmite  dreptul  de concesiune,  închiriere,  administrare  sau
folosinţă  colectează  taxa  pe  clădiri  de  la  concesionari,  locatari,  titularii  dreptului  de
administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare
fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.



B. IMPOZITUL PE TEREN  SI TAXA PE TEREN

            Art.8. Impozitul pe teren şi taxa pe teren se datorează către bugetul local al comunei
Batrana  de către contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice prevăzuţi la art. 463 din
Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care deţin
terenuri  pe raza administrativ-teritorială  a comunei  Batrana ,  cu exceptiile  şi  în condiţiile
prevăzute  la  art.  464  din  Legea  nr.  227/2015  privind  codul  fiscal,  cu  modificările  şi
completările ulterioare.
            Art.9(1)Impozitul/taxa pe teren se stabileşte, potrivit dispoziţiilor art. 465 din Legea
nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, luând în calcul
suprafaţa  terenului,  rangul  localităţii  în  care  este  amplasat  terenul,  zona  şi  categoria  de
folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de Consiliul local Batrana

(2) Potrivit  Legii  nr.  351/2001  in  rangul  IV de  localitati  se  incadreaza   satul
Batrana,satul  resedinta  de comuna iar încadrarea pe zone a satului Batrana este urmatoarea:
Satul Batrana-ZONA A

(3)In  rangul  V  de  localitati se  incadreaza  satele apartinatoare ale comunei :Piatra
Rachitaua si Fata Rosie iar incadrarea pe zone a satelor  apartinatoare este urmatoarea:

Satul Piatra-ZONA B
Satul Rachitaua-ZONA B
Satul Fata Rosie-ZONA B
(4)Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a comunei Bătrana

,concesionate,închiriate,date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren  care
reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau
folosinţă,după caz,în condiţiile similare impozitului pe teren .

(5)Nu se datorează impozit pentru terenurile exceptate potrivit art.464alin 1 din Codul
fiscal .

Art.10. În cazul unui teren amplasat  în intravilan,  înregistrat  în registrul agricol la
categoria  de  folosinţă  terenuri  cu  construcţii,  impozitul/taxa  pe  teren  se  stabileşte  prin
înmulţirea suprafeţei  terenului,  exprimată în hectare,  din care se scad suprafeţele  de teren
acoperite de clădiri, cu suma corespunzătoare prevăzută în  tabelul din anexa nr.2 la prezenta
hotarare

Art.11. Pentru terenurile amplasate în intravilan,înregistrate în Registrul agricol la altă
categorie de folosinţă de cât aceea de terenuri cu construcţii ,impozitul pe teren se calculează
prin  înmulţirea  suprafeţei  terenului,exprimată  în  hectare,cu  sumele  corespunzătoare  din
tabelul  prevăzut  la  art.465  alin.(4)  din  Codul  fiscal  ,care  se  ajustează  cu  coeficientul  de
corecţie  corespunzător  rangului  localităţii  conform tabelului  prevăzut  la  art.465 alin.5  din
Codul fiscal şi sunt prevăzute în anexa nr.3 la prezenta hotărâre  .

Art.12.In  cazul  contribuabililor  persoane  juridice,pentru  terenul  amplasat  in
intravilan,inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu
constructii,impozitul  pe teren se calculeaza conform prevederilor  alin  7 art.465 din Legea
227/2015  privind  Codul  Fiscal,cu  modificarile  si  completarile  ulterioare,  numai  daca
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

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

din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit.a.
Art.13 Impozitul pentru terenurile din extravilanul localităţilor  se calculează  prin

înmulţirea  suprafeţei  terenului,  din  care  se  scad  suprafetele  de  teren  acoperite  de  cladiri,
exprimată în hectare,cu sumele corespunzătoare din tabelul prevăzut la art.465 alin.(7) din
Codul fiscal, ajustată cu coeficientul de corecţie  corespunzător aferent rangului localităţii şi
zonei,potrivit  art. 457 alin.(6) din Codul fiscal ,precum şi stabilirea pe zone pentru terenul
extravilan conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre.
            Art.14 (1) Impozitul pe teren se plateşte anual, în doua rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie inclusiv.



(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an 2023, până la
data de 31 martie 2022, inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificaţie de 10 %.

(3)În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se
referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25,
inclusiv, a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către
concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.

C. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT  

Art.15.(1) Impozitul  pe   mijloacele   de  transport,  datorat  de  către  proprietarii  de
autovehicule  ,  se  calculează  în  funcţie  de  tipul  mijlocului   de  transport  ,  de  capacitatea
cilindrică sau masa  totală autorizată,potrivit art.470 din Codul Fiscal 
(2) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.

Art.470  alin  2  din  Legea  nr.227/2015  privind  codul  fiscal  ,cu  modificarile  si
completarile ulterioare.

I Vehicule inmatriculate(lei/200 cm 3sau fractiune din aceasta)
Motociclete,tricicluri,cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana
la 1600 cm 3 inclusiv

8

Motociclete,tricicluri,cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1600 cm3 9
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601cm3 si 2000 cm 3inclusiv 18
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001cm3 si 2600 cm 3inclusiv 72
Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601cm3 si 3000 cm 3inclusiv 144
Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3 290
Autobuze,autocare,microbuze 24
Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la
12 tone,inclusiv

30

Tractoare inmatriculate 18
II Vehiculte inregistrate

Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica <4.800 cm3 4
Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica >4.800 cm3 6
Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 150

lei/an
Art. 16(1) Impozitul  asupra mijloacelor  de transport  se plăteşte  anual în două rate

egale până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru

întregul an 2022, de către contribuabili, până la data de 31 martie 2023, inclusiv, se acordă o
bonificaţie de 10 %.

D.TAXE  LOCALE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR
SI A AUTORIZATIILOR

Art.17.(1) Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie
dintre  cele  prevăzute  la  art.  474  –  475  din  Legea  nr.  227/2015  privind  codul  fiscal,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare, trebuie  să  plătească  o  taxă  la  compartimentul  de
specialitate  al  autorităţii  administraţiei  publice  locale  înainte  de a i  se  elibera certificatul,
avizul sau autorizaţia necesară, care se calculează potrivit normei juridice menţionată mai sus,
cu excepţiile şi în condiţiile prevăzute la art.476 din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Taxele de la prezentul punct, exprimate în procente, se calculează de structurile de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Batrana .



a)Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire
şi a altor avize şi autorizaţii

Art.18-(1) Taxa  pentru  eliberarea  certificatului  de  urbanism  este  egala  cu  suma
stabilita conform tabelului urmator: 

___________________________________________________________
Suprafaţa pentru care se obţine                          Taxa stabilită 
certificatul de urbanism                                              -lei.-

· Pentru o suprafaţă de  până la 150 m2 ,inclusiv3 lei;
· Între 151 - 250 m2, inclusiv  –     3,50 lei ; 
· Între 251 – 500 m2, inclusiv  –                                4,50 lei;
· Între 501 – 750 m2, inclusiv  –       6  lei
· Între 751- 1000 m2, inclusiv  –         7  lei
· Peste 1.000 m2                – 7  lei + 0,005 lei/m2  pentru fiecare m2 care
                                                                                  depăşeşte 1.000 m2.

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

(3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi
amenajarea teritoriului, de către primari sau de către structurile din cadrul consiliului local se
stabileşte în sumă de 15 lei.

Art.19. (1)Pentru eliberarea unei autorizaţii de construcţie pentru o cladire rezidentiala
sau cladire –anexa  se datorează o taxă egală cu 0,5 % din valoarea autorizată a lucrarilor de
construcţii.
(2)Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie pentru alte constructii este egala cu 1 %
din valoarea autorizată a lucrarilor de  construcţii,inclusiv valoarea instalatiilor aferente.

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

(4) Taxa  pentru  eliberarea  autorizaţiei  de  desfiinţare,  totală  sau  parţială,  a  unei
construcţii  este  egală  cu  0,1%  din  valoarea  impozabilă  stabilită  pentru  determinarea
impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate

Art.20. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de
cercetare  şi  prospectare  a  terenurilor  în  etapa  efectuării  studiilor  geotehnice  şi  a  studiilor
privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către
titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de
metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu 15
lei,  potrivit regulilor prevăzute la art.  474 alin. (11)  din Legea nr. 227/2015 privind codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
          Art.21.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.
        Art.22.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.
         Art.23. Pentru eliberarea autorizaţiei de construire  în vederea executării unor lucrări 
temporare ,cum ar fi :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 a 
reclamelor se stabileşte o taxă de 8lei pentru fiecare m2 ocupată de construcţie . 
        Art.24.Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racordare  şi branşament la
reţelele publice de apă, canalizare, energie electrică, telefonie, televiziune prin cablu etc,se
datorează de către beneficiarul serviciului respectiv o taxă de 13 lei , pentru fiecare racord în
parte.



Art.25 Taxa  pentru  eliberarea  certificatului  de  nomenclatură  stradală  şi  adresă  se
stabileşte în sumă de 7 lei

b)Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi

           Art.26.-Pentru eliberarea autorizaţiei sanitare de funcţionare se stabileste o taxă în
sumă de 20 lei.
            Art.27.Pentru  eliberarea  atestatului  de  producător,respectiv  pentru  eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol persoanele fizice datorează o
taxă de 80   lei  .
             Art.28. Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - 
Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi 
recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, 
actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind 
actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului 
local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ - teritorială
se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă 
de: 
            a) până  la  4.000  lei,  pentru  o  suprafaţă  de  până  la  500  m2,  inclusiv;
            b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2

E. TAXA PENTRU  FOLOSIREA  MIJLOACELOR  DE  RECLAMĂ ŞI
PUBLICITATE

a) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

Art. 29 (1) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se datorează bugetului local
al  comunei  Batrana,   de  către  contribuabilii  prevăzuţi  la  art.  477  alin.  1  din  Legea  nr.
227/2015  privind  codul  fiscal,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  care  prestează
serviciile de reclamă şi publicitate în aria administrativ-teritorială a comunei Batrana şi se
stabileşte  potrivit  dispoziţiilor  art.  477  din  Legea  nr.  227/2015  privind  codul  fiscal,  cu
excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă
scrise şi audiovizuale şi a situaţiilor de scutire de la plată a acestei taxe, prevăzute la art. 479
din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei de
3% la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

(3)Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin.(1) se declară şi se
plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar, până la
data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări servicii de
reclamă şi publicitate.

b ) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

Art. 30 (1)Taxa anuală pentru afişaj  în scop de reclamă şi publicitate  se datorează
bugetului local al comunei Batrana ,de către contribuabilii prevăzuţi la art. 478 alin. 1 din
Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, care  au amplasate panouri, afişaje sau structuri de
afişaje în aria administrativ-teritorială a comunei Batrana  şi se stabileşte potrivit dispoziţiilor
art. 478 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
cu excepţia celei care intră sub incidenţa art.477 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal şi
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a situaţiilor de scutire de la plată a acestei taxe, prevăzute la art. 479 din Legea nr. 227/2015
privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual
prin  înmulţirea  numărului  de  metri  pătraţi  sau  a  fracţiunii  de  metru  pătrat  a  suprafeţei
afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma prevăzută mai jos, astfel:

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică,
suma este de 32 lei;

b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă
şi publicitate, suma este de 23 lei.
(3) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în condiţiile

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

F.  IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE

Art.  31(1)Impozitul  pe  spectacole  se  datorează  bugetului  local  al  unităţii
administrativ-teritoriale Batrana,  de către contribuabilii prevăzuţi la art. 480 alin. 1 din Legea
nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care organizează
o  manifestare  artistică,  o  competiţie  sportivă  sau  altă  activitate  distractivă  în  aria
administrativ-teritorială a comunei Batranaşi se stabileşte potrivit  dispoziţiilor art.  480-481
din Legea nr.  227/2015 privind codul fiscal,  cu modificările  şi completările  ulterioare, cu
excepţia spectacolelor organizate în scopuri umanitare.

(2) Impozitul  pe  spectacole  se  calculează  prin  aplicarea  cotei  de  impozit  la  suma
încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, după cum urmează:

a) de 2% în cazul unui spectacol de pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă,
concert  filarmonic  sau  altă  manifestare  muzicală,  prezentarea  unui  film  la
cinematograf,  un  spectacol  de  circ  sau  orice  competiţie  sportivă  internă  sau
internaţională;

b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).
(3)Suma primită  din vânzarea biletelor de intrare  sau a abonamentelor  nu cuprinde

sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris
intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

(4)Impozitul  pe  spectacole  se  plăteşte  lunar  până  la  data  de  10,  inclusiv,  a  lunii
următoare celei în care a avut loc spectacolul.

                                       G. ALTE TAXE LOCALE 

Art.32.Se aproba procedura privind stabilirea,calcularea si modalitatea de plata a altor 
taxe locale ,conform art.486 din Codul fiscal,conform anexei nr.5 care face parte integranta 
din prezenta hotarare.

Art.33. Pentru depozitarea de materiale  de construcţie sau de producţie pe domeniul 
public sau privat al comunei se datorează  o taxă de 12 lei  /m2 / zi.

Art.34. Pentru folosirea  căminelor culturale se stabileşte o taxă pentru fiecare  
manifestare , după cum urmează:

· Taxa pentru utilizarea caminului cultural in vederea organizarii si desfasurarii 
unei nunţi şi unui botez   300 lei  ;

· Taxa pentru utilizarea caminului cultural in vederea organizarii si desfasurarii 
unei pomeni                      100 lei  

· Taxa pentru utilizarea caminului cultural in vederea organizarii si desfasurarii 
unei nedei         100 lei;

Art. 35. (1) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este în
cuantum de 500 lei 



(2)Majorarea prevăzută la art.486 alin. 4 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte pentru anul 2023, la 50% din valoarea
prevăzută la alin. (1).
           Art.36. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, se  stabileşte o taxă de 32 lei.

H. DISPOZITII FINALE
Art.37.(1)Se aprobă pentru anul fiscal 2023 indexarea impozitelor și taxelor locale 

datorate de contribuabili,persoane fizice si juridice,care consta intr-o anumită sumă în lei sau 
care au fost stabilite pe baza unei anumite sume in lei ,cu rata inflației de 5,1 % fata de 
impozitele si taxele locale datorate de contribuabili,persoane fizice si juridice,pentru anul 
fiscal 2022,asa cum au fost aprobate prin HCL nr.16/2021

(2) Se exceptează de la indexare impozitul/taxa pe clădiri care se actualizează anual în 
baza valorilor clădirilor şi terenurilor acoperite de acestea, cuprinse în Studiile de piaţă 
referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România,conform art.491,alin.1 din Codul 
administrativ așa cum a fost modificat prin art. I pct. 116 din OG 16/2022 ."

(2) Limitele amenzilor prevazute la art.493 alin (3) si (4)  din Legea nr.227/2015 
privind Codul fiscal,cu modificarile si completarile ulterioare,se actualizeaza pentru anul 
fiscal 2023 cu rata inflatiei de 5,1 %

Art.38.-Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre
Art. 39 .Orice prevedere contrară se abrogă începând cu data intrării în vigoare a 

prezentei hotărâri
           Art.40.Responsabilitatea ducerii la îndeplinire a acestei hotărâri cade în sarcina tuturor
structurilor cu atribuţii specifice din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.41.- Prezenta hotărâre întră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2023.
            Art. 42. Impozitele şi taxele locale prevăzute de prezenta hotărâre au implicaţiile 
bugetare reglementate de art. 494 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare.                        

Art.43.Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen
de 15 zile de la afişarea sau publicarea acestora. După expirarea acestui termen, autoritatea
deliberativă care a adoptat hotărârea se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite.

Art.44.  Prezenta  hotărâre  se  aduce  la  cunoştiinţă  publică  prin  afişare  pe  site-ul
www.primaria-batrina.ro,si la  panourile  de  afişajspecialamenajatealeConsiliului  Local
Batrana.
            Art. 45.Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara,
Primarului comunei Batrana si  Compartimentului Impozite şi taxe locale.

                           Bătrana  la  29 septembrie 2022
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

               Balint Radu Cornel                                                               CONTRASEMNEAZĂ
           Secretar general al comunei,

Barb Camelia Cosmina

                                                      Nr. de consilieri prezenti: 8   din totalul de 9 aflati in functie
Cvorum necesar pentru adoptare:majoritate absoluta,art.5 lit ee)-5voturi

Adoptata prin vot deschis
Voturi pentru:8

Voturi impotriva:0
Abtineri:0
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ANEXA NR.1 
La Hotărârea
 Nr.  34 /2022

TABEL 

privind stabilirea zonelor în cadrul localităţilor şi a coeficienţilor de corecţie pentru
calcului impozitului pe clădiri

Zona în cadrul                                                 Rangul  localităţii
localităţii                                                          IV                       V
            A                                                            1,10                    1,05
            B                                                            1,05                    1,00
            C                                                            1,00                    0,95
            D                                                            0,95                    0,90

Notă : 1) Rangul localităţii,stabilit potrivit Legii nr.351/2000,cu modificările 
                şi completările ulterioare este următorul 
               -rangul IV –satul Bătrina,reşedinţa comunei ;
               -rangul V – satele :Piatra,Răchiţaua şi Faţa-Roşie (sate aparţinătoare)

2)Incadrarea pe zone  a localităţilor este următoarea :

ZONA A:   -satul Bătrâna

ZONA B:   -satul  Faţa-Roşie

ZONA B:  -satul Răchiţaua

ZONA B :  -satul Piatra 

                           Bătrana  la  29 septembrie 2022
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

               Balint Radu Cornel                                                               CONTRASEMNEAZĂ
           Secretar general al comunei,

Barb Camelia Cosmina



ANEXA nr. 2
la Hotărârea 
nr.   34  /2022

TABEL 

privind nivelurile impozitului pe terenurile cu construcţii din intravilan ,în
funcţie de zonă şi rangul localităţii

Zona în cadrul localităţii Nivelurile impozitului pe ranguri
de localităţi –lei/ha

IV V
A 711 569
B 569 427
C 427 284
D 278 142

Notă: Încadrarea pe zone  şi rangul localităţii sunt cele prevazute în anexa 1
          la prezenta hotarâre

                           Bătrana  la  29 septembrie 2022
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

               Balint Radu Cornel                                                               CONTRASEMNEAZĂ
           Secretar general al comunei,

Barb Camelia Cosmina



                                                                                                  Anexa  nr.3
la Hotărârea
 nr  34  /2022

TABEL 

privind nivelurile impozitului pe terenurile amplasate în intravilan cu altă
destinaţie de folosinţă decât aceea de terenuri cu construcţii

Nr.
Crt

Categoria de folosinţă Zona
Lei/ha

A B C D
1 Teren arabil 28 21 19 15
2 Păşune 21 19 15 13
3 Fâneaţă 21 19 15 13
4 Vie 46 35 28 19
5 Livadă 53 46 35 28
6 Pădure sau alt teren

cu vegetaţie forestieră 28 21 19 15
7 Teren cu ape 15 13 8 X
8 Drumuri şi căi ferate X X X X
9 Teren neproductiv X X X X

Notă : Incadrarea pe zone şi rangul localităţii sunt cele prevăzute la anexa 
nr.1 la prezenta hotărâre 

                                                                    

                           Bătrana  la  29 septembrie 2022
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

               Balint Radu Cornel                                                               CONTRASEMNEAZĂ
           Secretar general al comunei,

Barb Camelia Cosmina



ANEXA Nr.4 
la Hotărârea 
nr. 34  /2022

TABEL 
privind nivelurile impozitului pe terenurile amplasate în extravilan şi încadrarea  pe

zone a localităţilor 
Nr.
Crt.

Categoria de folosinţă a
Terenului 

Impozit -lei

1 Teren cu construcţii 31
2 Teren arabil 50
3 Păşune 28
4 Fâneaţă 28
5 Vie pe rod,alta decat cea 

prevazut la nr.crt.5.1
55

5.1 Vie pana la intrarea pe rod x
6 Livada pe rod,alta decat cea 

prevazut la nr.crt.6.1
56

6.1 Livada pana la intrarea pe rod x

7 Padure sau alt teren cu 
vegetatie forestiera,cu 
exceptia celui prevazut la 
nr.crt.7.1

16

7.1. Padure in varsta de pana la 20
de ani si padure cu rol de 
protectie

x

8. Teren cu apa,altul decat cel 
cu amenajari piscicole

6

8.1 Teren cu amenajari pisciole 34

9 Drumuri si cai ferate x
10 Teren neproductiv x

Coeficienţi de corecţie care se aplică terenurilor extravilane sunt cei prevăzuti în 
anexa nr.1 la prezenta hotărâre 

                           Bătrana  la  29 septembrie 2022
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

               Balint Radu Cornel                                                               CONTRASEMNEAZĂ
           Secretar general al comunei,

Barb Camelia Cosmina



                                                                                                                            Anexa nr.5 la
   Hotararea nr.  34  /2022

Procedura
privind  stabilirea, calcularea și modalitatea de plata a altor taxe locale  ce se stabilesc

conform art.486 din Codul fiscal

Potrivit  art.486  din  Legea  nr.227/2015  privind  Codul  fiscal  cu  modificarile  si
completarile ulterioare, consiliul local poate stabilii si alte taxe locale  pentru depozitarea de
materiale  de  contructii  pe  domeniul  public  sau  privat  al  comunei  si utilizarea  caminelor
culturale pentru organizarea de activitati  distractive: ,nunti , botezuri  ,pomeni si nedei sau
aniversarea unor evenimente de acest fel și alte asemenea,

Astfel  de taxe se calculeaza si se platesc in conformitate cu procedura aprobata de
consiliul local.

Domeniile in care se stabilesc asemenea  taxe, sunt urmatoarele:
1.Depozitarea de materiale de constructii pe domeniul public sau privat al comunei.
2.Utilizarea  caminelor  culturale  pentru  organizarea  de  activitati
distractive:nunti,botezuri,pomeni si  nedei sau organizarea unor evenimente  de acest fel si
alte asemenea;

I.Depozitarea  de  materiale  de  constructii  pe  domeniul  public  sau  privat  al
comunei.
1.Pentru  depozitarea de materiale de constructii pe domeniul public sau privat al comunei se
datoreaza o taxa de 12 lei/m2/zi.
 2. Solicitantul va depune anticipat cererea de ocupare a domeniului public pentru perioada 
solicitată, aceasta cuprinzând următoarele :
· datele de identificare ale persoanei fizice / agentului economic (denumire societate, adresa

punctului de lucru);
· numele reprezentantului societăţii;
· menţionarea materialelor cu care se ocupă domeniul public;
· suprafaţa de ocupare a domeniului public;
· perioada de ocupare a domeniului public.
3. După aprobarea cererii se va elibera un acord de ocupare temporară a domeniului public cu
materiale  de  constructii,  care  va  cuprinde  datele  de  identificare  ale  solicitantului,  locaţia
aprobată şi perioada 
4. Acordul se eliberează pentru o perioadă de 3 luni de la înregistrarea cererii.
5 Acordul trebuie afişat obligatoriu la loc vizibil.
6. Depăşirea termenului de depozitare a materialelor prevăzut în acord duce la plata taxei
privind  ocuparea  temporară  a  domeniului  public  al  comunei  Batrana  (lei/mp/zi  pentru
perioada depăşită), conform H.C.L. privind taxele şi impozitele locale pe anul în curs.
7  Depozitarea  materialelor  se  va  face  în  locurile  stabilite  de  către  compartimentul  de
specialitate al comunei Batrana
8. La terminarea lucrării, terenul afectat va fi refăcut la starea iniţială pe cheltuiala celui care
l-a afectat.

II.  Utilizarea  caminelor  culturale  pentru  organizarea  de  activitati  distractive:  nedei,
nunti si botezuri  sau aniversarea unor evenimente de acest fel si alte   asemenea



1.Pentru utilizarea caminelor  culturale se stabileste o taxa pentru fiecare manifestare,dupa 
cum urmeaza:
-pentru nunti si botezuri -300 lei
-pentru pomeni -100 lei
-pentru nedeei   -100 lei
2. Pentru nunti ,botezuri,pomeni  si nedei se va solicita o garantie pentru curatenie in valoare
de 100 lei/eveniment.
3.Punerea la dispozitie a caminului cultural pentru evenimentele de mai sus  se face pe baza
de cerere intocmita de catre solicitant si depusa la compartimentul de specialitate din cadrul
primariei.
4.Predarea caminului cultural si a bunurilor din dotarea acestuia se face pe baza de proces-
verbal.La  primirea  bunurilor  de  catre  solicitant  in  procesul  verbal  se  vor  mentiona
urmatoarele:
-starea localului
-inventarul bunurilor din dotare
Procesul-verbal de predare primire va fi vizat in prealabil de catre primarul comunei Batrana
5.In  cazul  distrugerii  sau  disparitiei  bunurilor  aflate  in  inventarul  caminelor
culturale,solicitantul este obligat la plata valorii de inlocuire a bunului distrus ori disparut

                                                                       

                           Bătrana  la  29 septembrie 2022
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,  

               Balint Radu Cornel                                                               CONTRASEMNEAZĂ
           Secretar general al comunei,

Barb Camelia Cosmina




