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H O T Ă R Â R E A   Nr.28/2010 
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.39/2009 privind  

stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010 
 
 

Având în vedere: 
- expunerea de motive a primarului comunei Muntenii de Sus din care reiese necesitatea 

şi obligativitatea majorării unor impozite şi taxe locale pentru anul 2010; 
 - raportul compartimentului financiar - contabil din aparatul propriu al Consiliului local 
Muntenii de Sus din care rezultă îndeplinirea condiŃiilor legale pentru propunerile făcute; 
 - în conformitate cu prevederile O.U.G nr.59 pentru modificarea Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal ; 
 - în temeiul art. 36, alin. 4 lit.”c”şi art.45 alin.2 lit.”a” din Legea administraŃiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

             Consiliul local al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art.1. (1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează 
un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează: 
     a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
     b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu; 
    c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu. 
 
     (2) Nu intră sub incidenŃa alin. (1) persoanele fizice care deŃin în proprietate clădiri 
dobândite prin succesiune legală. 
 
     (3) În cazul deŃinerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de 
domiciliu, impozitul majorat se determină în funcŃie de ordinea în care proprietăŃile au fost 
dobândite, aşa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar. 
 

Art.2. (1) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de 
transport se calculează în funcŃie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulŃirea fiecărei 
grupe de 200 cmc sau fracŃiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 



 
┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ 
│Nr. │                                                            │lei/200 cmc │ 
│crt.│    Mijloace de transport cu tracŃiune mecanică             │sau  
│    │                                                            │fracŃiune   │ 
│    │                                                            │din aceasta │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│  1.│Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea│            │ 
│    │cilindrică de până la 1.600 cmc inclusiv                    │      8     │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│  2.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc       │            │ 
│    │şi 2.000 cmc inclusiv                                       │     18     │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│  3.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc       │            │ 
│    │şi 2.600 cmc inclusiv                                       │     72     │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│  4.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc       │            │ 
│    │şi 3.000 cmc inclusiv                                       │    144     │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│  5.│Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc    │    290     │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│  6.│Autobuze, autocare, microbuze                               │     24     │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│  7.│Alte vehicule cu tracŃiune mecanică cu masa totală maximă   │            │ 
│    │autorizată de până la 12 tone inclusiv                      │     30     │ 
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ 
│  8.│Tractoare înmatriculate                                     │     18"    │ 
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘ 
 (2) Pentru tractoarele agricole care nu sunt supuse inmatriculării dar sunt înregistrate 
la primărie, se va plăti o taxă de 200 ron /an /tractor. 
 

Art.3.(1) Pentru anul fiscal 2010, termenul de plată a diferenŃelor de impozit rezultate 
în urma aplicării prevederilor prezentei hotărâri este 31 decembrie 2010. 
 
     (2) Persoanele fizice care achită integral până la data de 30 septembrie 2010 impozitele 
recalculate, pentru diferenŃele rezultate, beneficiază de bonificaŃia de 10%. 
 

Art.4. – Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinŃa publicului prin grija 
compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei  
Muntenii de Sus, judeŃul Vaslui. 

 
             Muntenii de Sus 
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