
ROMÂNIA 
Judeţul Gorj                                                                                             
Comuna Turcineşti                                                                                
-PRIMAR-                                                                                     

 
DISPOZIŢIA 

Nr.174  din 19.10.2015 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Turcineşţi. 

 
Gogălniceanu Vasile, primarul comunei Turcineşti, judeţul Gorj; 
Având în vedere prevederile art. 39, al.1 din legea nr. 215/2001, Legea 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificări şi completări ulterioare; 
        În temeiul art. 68, al. 1 din Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

DISPUNE : 
 

         Art.1. Se convocă Consiliul local al comunei Turcineşti, judeţul Gorj în şedinţă 
ordinară în data de 26.10.2015, ora 16.00 la sediul său din comuna Turcineşti, judeţul 
Gorj. 
 Art.2. Ordinea de zi este următoarea: 

 1.Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr.42/31.08.2015 privind aprobarea 
închirierii unui spaţiu aferent Căminului cultural Cartiu. 

Iniţiator: Gogălniceanu Vasile-primar. 

2.Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr.43/31.08.2015 privind aprobarea 
închirierii unui spaţiu aferent Casei Berindei. 

Iniţiator: Gogălniceanu Vasile-primar. 
 

 
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2016. 

                  Iniţiator : Gogălniceanu Vasile-primar.  
 

 4.Probleme curente. 
 
 

PRIMAR, 
Vasile Gogălniceanu  

Avizat pentru legalitate, 
SECRETAR, 

Ramona Covei 



 
ROMÂNIA 
Judeţul GORJ 
Comuna TURCINEŞTI 
CONSILIUL LOCAL  
Nr.5225  din 20.10.2015 
 
 
 

INVITAŢIE 
         Domnului consilier____________________________________  
                                  Satul________________                                                                                  

În temeiul art. 39, alin.1, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, vă invităm să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului  local al 
comunei TURCINEŞTI , convocată prin Dispoziţia nr.174 din 19.10.2015, şedinţă ce va 
avea loc în data de 26.10.2015, ora 16.00, în sala de şedinţe a Consiliului local, şi care 
va avea următoarea :                 

            
ORDINE DE ZI: 

 

         1.Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr.42/31.08.2015 privind aprobarea 
închirierii unui spaţiu aferent Căminului cultural Cartiu. 

Iniţiator: Gogălniceanu Vasile-primar. 

2.Proiect de hotărâre pentru revocarea H.C.L. nr.43/31.08.2015 privind aprobarea 
închirierii unui spaţiu aferent Casei Berindei. 

Iniţiator: Gogălniceanu Vasile-primar. 
 

 
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2016. 

                  Iniţiator : Gogălniceanu Vasile-primar.  
 

 4.Probleme curente. 
 
  

   PRIMAR, 
                  VASILE GOGĂLNICEANU 

  
 

 
 



 

ROMÂNIA               AVIZAT 

JUDEŢUL GORJ          SECRETAR, 

COMUNA TURCINEŞTI        Covei Ramona  

-PRIMAR- 

 
PROIECT de H O T A R A R E 

pentru revocarea H.C.L. nr.42/31.08.2015 privind aprobarea închirierii unui spaţiu 
aferent Căminului cultural Cartiu 

 
        Primarul comunei Turcineşti,judeţul Gorj; 
       Având în vedere: 
          - prevederile art. 7 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu 
modificări şi completări; 

-adresa nr.13298/30.09.2015 a Institutiei Prefectului - Judetul Gorj; 

        În temeiul art.45, al.6 din Legea nr.215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, 
republicată, cu modificări şi completări; 
 

PROPUNE: 
 

            Art.unic. Revocarea H.C.L. nr.42/31.08.2015 privind aprobarea închirierii unui 
spaţiu aferent Căminului cultural Cartiu. 
 
 

 

 

 
Iniţiator 

Primar,  

Gogălniceanu Vasile  

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL GORJ  

COMUNA TURCINEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

pentru  revocarea H.C.L. nr.42/31.08.2015 privind aprobarea închirierii unui spaţiu aferent  

Căminului cultural Cartiu 

 

 

Consiliul local al comunei Turcineşti, judeţul Gorj; 

Având în vedere: 

- prevederile art. 7 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificări şi 
completări; 

-adresa nr.13298/30.09.2015 a Institutiei Prefectului - Judetul Gorj; 

-expunere de motive; 

-raport de specialitate; 

-rapoartele comisiilor de specialitate. 

În temeiul art.45, al.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificări şi completări: 

HOTĂRĂŞTE  

 

Art.unic. Se revoca H.C.L. nr.42/31.08.2015 privind aprobarea închirierii unui spaţiu aferent 
Căminului cultural Cartiu. 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa 

ordinară a consiliului local din data de 
26.10.2015, cu un număr de 11 voturi 

pentru, exprimate din nr. total de 11 
consilieri prezenţi la şedinţă şi din totalul 

de 11 consilieri în funcţie. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Berca Ion 

Nr. 

Data :                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ             

SECRETAR, 

Covei Ramona 



 

ROMÂNIA 
Judeţul Gorj 

Comuna Turcineşti 

-PRIMAR- 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre pentru  revocarea H.C.L. nr.42/31.08.2015 privind aprobarea 
închirierii unui spaţiu aferent Căminului cultural Cartiu 

 
 

 

 

 

Domnilor consilieri, 

 

Având în vedere adresa nr.13298/30.09.2015 a Institutiei Prefectului - Judetul 
Gorj privind solicitarea revocarii H.C.L. nr.42/31.08.2015 privind aprobarea închirierii 
unui spaţiu aferent Căminului cultural Cartiu, ca urmare a nelegalitatii constatate, va 
supun atentiei proiectul de hotărâre pentru  revocarea H.C.L. nr.42/31.08.2015 privind 
aprobarea închirierii unui spaţiu aferent Căminului cultural Cartiu. 

Consider că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propun adoptarea hotărârii conforme cu 
proiectul propus. 

 

 

 
Iniţiator 

Primar,  

Gogălniceanu Vasile  

 

 

 



 

ROMÂNIA 
Judeţul Gorj 

Comuna Turcineşti 

-Compartimentul juridic- 

 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotarire pentru revocarea H.C.L. nr.42/31.08.2015 privind aprobarea 
închirierii unui spaţiu aferent Căminului cultural Cartiu 

 
 

 

Examinind proiectul de hotărire prezentat si expunerea de motive a acestuia, 
Compartimentul juridic al comunei Turcinesti, judetul Gorj, concluzionează ca acesta se 
înscrie in prevederile: 

- prevederile art. 7 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu 
modificări şi completări; 

 -adresa nr.13298/30.09.2015 a Institutiei Prefectului - Judetul Gorj; 

 

Proiectul de hotarire pus in discuţie îndeplineşte condiţiile de formă şi conţinut motiv 
pentru care se poate aproba acesta şi se poate adopta hotarâre în acest sens. 

 

 

Consilier juridic, 

Ciobescu Simona 

 

 

 

 
 
 
 
 



ROMÂNIA               AVIZAT 

JUDEŢUL GORJ          SECRETAR, 

COMUNA TURCINEŞTI        Covei Ramona  

-PRIMAR- 

 
PROIECT de H O T A R A R E 

pentru revocarea H.C.L. nr.43/31.08.2015 privind aprobarea închirierii unui spaţiu 
aferent Casei Berindei 

 
        Primarul comunei Turcineşti,judeţul Gorj; 
       Având în vedere: 

       - prevederile art. 7 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificări 
şi completări; 

 -adresa nr.13298/30.09.2015 a Institutiei Prefectului - Judetul Gorj; 

        În temeiul art.45, al.6 din Legea nr.215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, 
republicată, cu modificări şi completări; 
 
 

PROPUNE: 
 

            Art.unic. Revocarea H.C.L. nr.43/31.08.2015 privind aprobarea închirierii unui 
spaţiu aferent Casei Berindei. 
 
 

 

 

 
Iniţiator 

Primar,  

Gogălniceanu Vasile  

 

 

 

 



ROMÂNIA  

JUDEŢUL GORJ  

COMUNA TURCINEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

pentru  revocarea H.C.L. nr.43/31.08.2015 privind aprobarea închirierii unui spaţiu 
aferent Casei Berindei 

 

 

Consiliul local al comunei Turcineşti, judeţul Gorj; 

Având în vedere: 

- prevederile art. 7 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificări şi 
completări; 

-adresa nr.13298/30.09.2015 a Institutiei Prefectului - Judetul Gorj; 

-expunere de motive; 

-raport de specialitate; 

-rapoartele comisiilor de specialitate. 

În temeiul art.45, al.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificări şi completări: 

HOTĂRĂŞTE  

 

Art.unic. Se revoca H.C.L. nr.43/31.08.2015 privind aprobarea închirierii unui spaţiu aferent 
Casei Berindei 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa 

ordinară a consiliului local din data de 
28.09.2015, cu un număr de 11 voturi 

pentru, exprimate din nr. total de 11 
consilieri prezenţi la şedinţă şi din totalul 

de 11 consilieri în funcţie. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

Berca Ion 

Nr. 

Data :                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ             

SECRETAR, 

Covei Ramona 



 

ROMÂNIA 
Judeţul Gorj 

Comuna Turcineşti 

-PRIMAR- 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre pentru  revocarea H.C.L. nr.43/31.08.2015 privind aprobarea 
închirierii unui spaţiu aferent Casei Berindei 

 
 

 

 

 

Domnilor consilieri, 

 

Având în vedere adresa nr.13298/30.09.2015 a Institutiei Prefectului - Judetul 
Gorj privind solicitarea revocarii H.C.L. nr.43/31.08.2015 privind aprobarea închirierii 
unui spaţiu aferent Casei Berindei, ca urmare a nelegalitatii constatate, va supun atentiei 
proiectul de hotărâre pentru  revocarea H.C.L. nr.43/31.08.2015 privind aprobarea 
închirierii unui spaţiu aferent Casei Berindei. 

Consider că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propun adoptarea hotărârii conforme cu 
proiectul propus. 

 

 

 
Iniţiator 

Primar,  

Gogălniceanu Vasile  

 

 

 



 

ROMÂNIA 
Judeţul Gorj 

Comuna Turcineşti 

-Compartimentul juridic- 

 

 

 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotarire pentru revocarea H.C.L. nr.43/31.08.2015 privind aprobarea 
închirierii unui spaţiu aferent Casei Berindei 

 

 

 

Examinind proiectul de hotărire prezentat si expunerea de motive a acestuia, 
Compartimentul juridic al comunei Turcinesti, judetul Gorj, concluzionează ca acesta se 
înscrie in prevederile: 

- prevederile art. 7 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu 
modificări şi completări; 

 -adresa nr.13298/30.09.2015 a Institutiei Prefectului - Judetul Gorj; 

 

Proiectul de hotarire pus in discuţie îndeplineşte condiţiile de formă şi conţinut, 
motiv pentru care se poate aproba acesta şi se poate adopta hotarâre în acest sens. 

 

 

Consilier juridic, 

Ciobescu Simona 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ROMÂNIA               AVIZAT 

JUDEŢUL GORJ          SECRETAR, 

COMUNA TURCINEŞTI        Covei Ramona  

-PRIMAR- 

 
PROIECT de H O T A R A R E 

privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor mijloace fixe, declasarea si casarea 
unor obiecte de inventar  

 
        Primarul comunei Turcineşti,judeţul Gorj; 
       Având în vedere: 
       -adresa nr.741/15.10.2015 a Scolii Gimnaziale Grigore Geamanu Turcinesti; 
       - prevederile art. 21 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale şi necorporale, cu modificări şi completări; 
       - cap.III din H.G. nr.909/1997 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind 
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare; 

  

        În temeiul art.45, al.6 din Legea nr.215/2001, Legea Administraţiei Publice Locale, 
republicată, cu modificări şi completări; 
 
 

PROPUNE: 
 

            Art.1. Aprobarea scoaterii din functiune si casarea mijloacelor fixe conform 
anexelor nr. 1-3 la prezentul proiect. 

Art.2. Aprobarea declasarii si casarii obiectelor de inventar conform anexei nr. 4 
la prezentul proiect. 

   Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se imputerniceste 
conducerea Scolii Gimnaziale Grigore Geamanu Turcinesti. 

 

 

 
Iniţiator 



Primar,  

Gogălniceanu Vasile  

 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL GORJ  

COMUNA TURCINEŞTI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor mijloace fixe, declasarea si casarea 
unor obiecte de inventar  

Consiliul local al comunei Turcineşti, judeţul Gorj; 

Având în vedere: 
       -adresa nr.741/15.10.2015 a Scolii Gimnaziale Grigore Geamanu Turcinesti; 
       - prevederile art. 21 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale şi necorporale, cu modificări şi completări; 
       - cap.III din H.G. nr.909/1997 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind 
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare; 

-expunere de motive; 

-raport de specialitate; 

-rapoartele comisiilor de specialitate. 

În temeiul art.45, al.1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificări şi completări: 

HOTĂRĂŞTE  

Art.1. Aproba scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe conform anexelor nr. 1-3 la 
prezentul proiect. 

Art.2. Aproba declasarea si casarea obiectelor de inventar conform anexei nr. 4 la prezentul 
proiect. 

 Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste conducerea 
Scolii Gimnaziale Grigore Geamanu Turcinesti. 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa 

ordinară a consiliului local din data de 
26.10.2015, cu un număr de 11 voturi 

pentru, exprimate din nr. total de 11 
consilieri prezenţi la şedinţă şi din totalul 

de 11 consilieri în funcţie. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 



Berca Ion 

Nr. 

Data :                                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ             

SECRETAR, 

Covei Ramona 

 

 

ROMÂNIA 
Judeţul Gorj 

Comuna Turcineşti 

-PRIMAR- 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor mijloace 
fixe, declasarea si casarea unor obiecte de inventar  

 

 

 

 

Domnilor consilieri, 

 

Având în vedere adresa nr. 741/15.10.2015 a Scolii Gimnaziale Grigore 

Geamanu Turcinesti privind solicitarea aprobarii listelor pentru casare, va supun atentiei 
proiectul de hotărâre privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor mijloace 
fixe, declasarea si casarea unor obiecte de inventar . 

 Consider că proiectul de hotărâre este oportun şi întocmit cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare, drept pentru care propun adoptarea hotărârii conforme cu 
proiectul propus. 

 

 
 

Iniţiator 

Primar,  

Gogălniceanu Vasile  



 

 

ROMÂNIA 
Judeţul Gorj 

Comuna Turcineşti 

-Compartimentul juridic- 

 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotarare privind aprobarea scoaterii din functiune si casarea unor mijloace 
fixe, declasarea si casarea unor obiecte de inventar  

 

 

 

Examinind proiectul de hotărire prezentat si expunerea de motive a acestuia, 
Compartimentul juridic al comunei Turcinesti, judetul Gorj, concluzionează ca acesta se 
înscrie in prevederile: 

       -adresa nr.741/15.10.2015 a Scolii Gimnaziale Grigore Geamanu Turcinesti; 
       - prevederile art. 21 din Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat 
în active corporale şi necorporale, cu modificări şi completări; 
       - cap.III din H.G. nr.909/1997 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu 
modificările ulterioare; 

 

Proiectul de hotarire pus in discuţie îndeplineşte condiţiile de formă şi conţinut, 
motiv pentru care se poate aproba acesta şi se poate adopta hotarâre în acest sens. 

 

 

 

Consilier juridic, 

Ciobescu Simona 

 

 



 
 

ROMÂNIA               AVIZAT 

JUDEŢUL GORJ          SECRETAR, 

COMUNA TURCINEŞTI        Covei Ramona  

-PRIMAR- 

 
                                                
 
 
 
 
 
 

 PROIECT de HOTARÂRE  
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 

 
             Primarul comunei Turcineşti,judeţul Gorj; 

  Având în vedere prevederile: 

            - art. 36 , alin.4 , lit. c,  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,  republicată; 
           - art. 20 lit.b şi art. 27 din Legea. nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 

           -Legii nr.227/2015,Lege privind Codul fiscal 

           În temeiul art.45,al.6 din Legea nr.215/2001,Legea Administraţiei Publice Locale,republicată 
cu modificările si completările ulterioare; 
 

PROPUNE: 
 
 
 
 Art.1 Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile - anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,08%, asupra valorii impozabile a clădirii 
          Art. 2. Valorile impozabile prevazute la art. 457 alin. (2),Legea nr.227/2015 se stabilesc pentru 
anul 2016 dupa cum urmeaza:  
 

Tipul clădirii  
Valoarea impozabilă 

- lei/m2 -  

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii 
cumulative)  

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 

electrice sau 
încălzire  

 

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 

1.000  600  



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 

300  200  

C. Clădire - anexă 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 

200  175  

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 

125  75  

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, 
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A - D 

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

75% din suma care 
s-ar aplica clădirii 

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 

            
          Taxa pe clădiri se calculează în aceleaşi condiţii ca si impozitul pe clădiri.     
 

Art.3  Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2 % asupra valorii acestora. 
 
Art.4 Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,08%  asupra valorii impozabile 
a clădirii. 
 
Art.5  Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,2%, asupra valorii impozabile a 
clădirii. 
 
Art.6 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 10%. 
 
 

 Art.7 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de 
folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de 
folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe 
teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare 
prevăzută în următorul tabel: 
 
 
 

Zona în cadrul 
localităţii  

0  I  II  III  IV  V  



A     711  569  

B     569  427  

C     427  284  

D     278  142  

 
            Art.8 În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie 
de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m2, impozitul/taxa 
pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

Nr. 
crt.  

Zona 
Categoria de folosinţă  

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  0  

8  Drumuri şi căi ferate 0  0  0  0  

9  Teren neproductiv 0  0  0  0  

 

Art.9 În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin 
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul 
table : 

Nr. 
crt.  

Categoria de folosinţă  
Impozit 

(lei)  

1  Teren cu construcţii 22  

2  Teren arabil 42  

3  Păşune 20  



4  Fâneaţă 20  

5  Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48  

5.1  Vie până la intrarea pe rod 0  

6  Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48  

6.1  Livadă până la intrarea pe rod 0  

7  Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 
7.1 

8  

7.1  Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0  

8  Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1  

8.1  Teren cu amenajări piscicole 26  

9  Drumuri şi căi ferate 0  

10  Teren neproductiv 0  

 

Art.9 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 până la 
10% 

 

Art.10 Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de 
transport, de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune 
din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor 

Nr. 
crt.  

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică  
Lei/200 cm3 
sau fracţiune 
din aceasta  

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta)  

1  Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1.600 cm3, inclusiv 

8  

2  Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 9  

3  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 18  

4  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 72  

5  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 144  



6  Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290  

7  Autobuze, autocare, microbuze 24  

8  Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 
12 tone, inclusiv 

30  

9  Tractoare înmatriculate 18  

II. Vehicule înregistrate  

1  Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3  

1.1  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4  

1.2  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6  

2  Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 50 lei/an  

 

Art.11 În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 

Art.12 În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai 
mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în 
tabelul următor: 

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă  

 

Ax(e) motor (oare) cu sistem de suspensie 
pneumatică sau echivalentele recunoscute

 

I  două axe 

  1  Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0  

  2  Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133  

  3  Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367  

  4  Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517  



  5  Masa de cel puţin 18 tone 517  

II  3 axe 

  1  Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133  

  2  Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231  

  3  Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474  

  4  Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615  

  5  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947  

  6  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947  

  7  Masa de cel puţin 26 tone 947  

III  4 axe 

  1  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615  

  2  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623  

  3  Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973  

  4  Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.545  

  5  Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.545  

  6  Masa de cel puţin 32 tone 1.545  

 
Art.13  În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 
transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau  

mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută 
în tabelul următor: 
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă  
Impozitul 
(în lei/an)  

 

Ax(e) motor 
(oare) cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 
axele motoare 



echivalentele 
recunoscute 

 

I  2 + 1 axe 

  1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0  0  

  2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0  0  

  3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0  60  

  4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60  137  

  5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137  320  

  6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320  414  

  7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414  747  

  8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747  1.310  

  9 Masa de cel puţin 28 tone 747  1.310  

II  2+2 axe 

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128  299  

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299  491  

  3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491  721  

  4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721  871  

  5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871  1.429  

  6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429  1.984  

  7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984  3.012  

  8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.984  3.012  

  9 Masa de cel puţin 38 tone 1.984  3.012  

III 2+3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.579  2.197  



  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197  2.986  

  3 Masa de cel puţin 40 tone 2.197  2.986  

IV 3+2 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395  1.937  

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937  2.679  

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679  3.963  

  4 Masa de cel puţin 44 tone 2.679  3.963  

V  3+3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794  960  

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960  1.434  

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434  2.283  

  4 Masa de cel puţin 44 tone 1.434  2.283  

 
 
Art.14 În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 
combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra  

mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Masa totală maximă autorizată  
Impozit 
- lei -  

a. Până la 1 tonă, inclusiv 9  

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34  

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52  

d. Peste 5 tone 64  

 
(8) 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 21  

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56  

3. Bărci cu motor 210  

4. Nave de sport şi agrement 210  

5. Scutere de apă 210  

6. Remorchere şi împingătoare: X  

a) până la 500 CP, inclusiv 559  

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909  

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1398  

d) peste 4000 CP 2237  

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 182  

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X  

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182  

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de 
tone, inclusiv 

280  

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490  

 
 Art.15 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 până la 10% 
 
 Art.16 Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma 
stabilită conform tabelului următor: 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism  - lei -  

a) până la 150 m2, inclusiv 3  

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 4  

c) între 251 şi 500 m, inclusiv 5  



d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 6  

e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 7  

f) peste 1.000 m2 7 + 0,005 lei/m2, pentru 
fiecare m2 care depăşeşte 

1.000 m2  

 
         Art.17 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 
se stabileşte de consiliul local în sumă de 15 lei;  
         Art.18 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 o valoare 8 lei; 
           Art.19 Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de 
expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de 8 
leipentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 
            Art.20 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 se 
stabileşte de consiliul local şi este de 13 lei, pentru fiecare racord. 
            Art.21 Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă de 9 lei;  

 
Art.22 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul 
local şi este de 15 lei. 
Art.23 Taxa pentru eliberarea atestatului de producător se stabileste în sumă de 20 lei, iar taxa 
pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabileste în 
sumă de 30 lei. 
Art.24 Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de 
alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective se stabileşte în sumă 
de:  

a) 200 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv; 
b) 4.000 lei, pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2.  

Art.25 Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 1%  la 
valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate. 

 
Art.26 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate  
a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma 
este de 20 lei.  
b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi 
publicitate, suma este de 15 lei .  

 
Art. 27 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) 0,5 %, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă 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)   1% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 
 

Art.28 Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri, deţinute de consiliile locale, se stabileşte  o taxă de 20 lei. 
  
 
 Art.29 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se imputerniceşte d-l Gogălniceanu 
Vasile,primarul comunei Turcinesti. 
 

INITIATOR , 
Primar, 

 
Gogalniceanu Vasile 

                                                 
 
                                                           
         
 
 
P R I M A R I A  
Comuna Turcinesti 
Jud.Gorj 
-Compartimentul buget,finante, 
 Contabilitate 
 
 
 
 
 
 

RAPORT   DE  SPECIALITATE  
la proiectul de hotarire privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 

 
Examinind proiectul de hotarire prezentat si expunerea de motive a acesteia,biroul 

buget,finate,contabilitate din cadrul Primariei Turcinesti,judetul Gorj,concluzioneaza ca acesta 
se inscrie in prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, prevederile Legii 
nr.227/2015,Lege privind Codul fiscal , 

  Prin această hotărâre se propune să se stabilescă resursele financiare ce se vor 
mobiliza la nivelul comunei Turcinesti pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare economica 
si sociala a comunei,precum si pentru buna functionare a administratiei publice locale.  
 Proiectul de hotarire pus in discutie indeplineste conditiile de forma si continut , motiv 
pentru care propun adoptarea acestuia de catre Consiliul local al comunei Turcinesti. 
 
          Contabil, 
          Ec.Emil Hortopan 



 


