
 

CONSILIUL LOCAL DOCHIA 

JUDETUL NEAMT                                                                               ANEXA NR. 1 

                                                                                           HCL nr.53 din 18.10.2019 

 

      

 

Privind inventarierea materiei impozabile 

la   persoanele fizice   pentru anul 2020 

 

 

Art.1 În conformitate cu H.G. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de 

aplicare  a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în urma inventarierii materiei impozabile  au rezultat 

următoarele: 

 

 

   I. Clădiri şi anexe gospodăreşti 

    ZONA  A: 

- suprafaţă  clădiri, mansardă, anexe, demisol fară instalaţii; 
a.1  suprafaţă clădiri cărămidă = 3.066,5 mp; 

a.2  impozit prognozat  = 2.797,00 lei; 

a.3  suprafaţă   clădiri lemn = 4.823  mp ; 

a.4  impozit  prognozat  = 646,00 lei ; 

Total impozit prognozat (zona A) = 3.443,00 lei 

    ZONA B: 

-  suprafaţă  clădiri, mansardă, anexe, demisol fară instalaţii; 
a.5  suprafaţă clădiri cărămidă = 29.562,71 mp; 

a.6   impozit  prognozat = 14.724,00 lei; 

a.7   suprafaţă clădiri lemn = 65.598,56 mp; 

a.8   impozit prognozat = 8.091,00 lei; 

Total impozit prognozat (zona  B) = 22.815,00 lei 

   ZONA C: 

-   suprafaţă  clădiri, mansardă, anexe, demisol fară instalaţii; 
a.9   suprafaţă clădiri cărămidă = 3.710,07 mp; 

a.10 impozit prognozat = 1.806,00 lei; 

a.11 suprafaţă clădiri lemn = 10.614  mp; 

a.12 impozit prognozat = 1.230,00 lei; 

Total impozit prognozat (zona C) = 3.036,00 lei 

   ZONA D: 

-      suprafaţă  clădiri, mansardă, anexe, demisol fară instalaţii; 

            a. 13 suprafaţă clădiri  caramida = 263 mp; 

            a. 14 impozit prognozat =  125,00 lei; 

            a. 15  impozit  cladiri  lemn = 30 mp. 

            a.16   impozit  prognozat  = 6,00 lei 

            Total impozit prognozat (zona D) = 131 ,00 lei 

 

TOTAL IMPOZIT CLĂDIRI ŞI ANEXE GOSPODĂRESTI = 29.425,00 LEI 

 

 

 

 

 

II. Teren construcţii  intravilan 
 



ZONA A: 

a. 17 suprafaţă = 28.033 mp; 
b. 18 impozit prognozat = 2.332,00 lei; 

      ZONA B: 

a. 19 suprafaţă = 408.357,1 mp; 
a. 20 impozit prognozat = 27.935,00 lei; 

      ZONA C: 

21 suprafaţă = 66.753  mp; 

22 impozit prognozat = 3.545,00 lei; 

      ZONA D: 

a. 23 suprafaţă  = 950 mp; 
a. 24 impozit prognozat = 31,00 lei; 

 

TOTAL IMPOZIT TEREN CONSTRUCŢII = 33.843,00 LEI 

 

III. Teren agricol intravilan 
 

ZONA A: 

             a.   25 suprafaţă   arabil = 96.540,05 mp; 

             a.   26 impozit prognozat = 305, 00 lei; 

             a.   27 suprafaţă  fâneţe = 3.812 mp; 

             a.   28 impozit prognozat = 12,00  lei; 

             a.   29 suprafaţă livezi = 7.446 mp; 

             a.   30 impozit prignozat = 20, 00 lei; 

             a.   31 suprafaţă păşune = 1.218 mp; 

             a.   32 impozit prognozat = 1,00 lei; 

             a.   33 suprafaţă  vii = 304 mp; 

             a.   34 impozit prognozat = 2,00 lei; 

ZONA B: 

a. 35 suprafaţă arabil = 1.756.214,16 mp; 
b. 36 impozit prognozat = 4.248,00 lei; 
a. 37 suprafaţă fâneţe = 22.040 mp; 
a. 38 impozit prognozat = 50,00 lei; 
a. 39 suprafaţă livezi = 61.844  mp; 
a. 40 impozit prognozat = 275,00 lei; 
a. 41 suprafata  pasune  = 53.550,2 mp 
b. 42 impozit  prognozat  = 130,00 lei 
a. 43 suprafaţă vii = 23.224  mp;, 
a.  44 impozit prognozat = 83,00 lei; 

        ZONA C: 

a. 45 suprafaţă arabil = 267.402,2 mp; 
a. 46 impozit prognozat = 575,00 lei; 
b. 47 suprafaţă fâneţe = 9.661  mp; 
a. 48 impozit prognozat = 19,00 lei; 
a. 49 suprafaţă livezi = 2.274 mp; 
a. 49 impozit prognozat = 9,00 lei; 

                   a      50 suprafaţă păşune  = 6.319mp; 

a.  51 impozit prognozat = 16,00 lei; 
a.  52 suprafaţă vii = 2.140 mp; 
a.  53 impozit prognozat = 7,00 lei; 

        

 

ZONA D:  a.     54 suprafaţă arabil = 3.600 mp; 

                   a.     55 impozit prognozat = 6,00 lei; 

a      56 suprafaţă pasune = 1.5631  mp; 



a      57 impozit prognozat = 2,00 lei; 

a.   58 suprafaţă  teren C.C = 950  mp; 
a     59 impozit prognozat = 31,00 lei; 

 

 

 

TOTAL IMPOZIT TEREN AGRICOL  INTRAVILAN = 5.791,00 LEI 

 

 

IV. Teren  agricol extravilan 
 

  ZONA  1:  DOCHIA 

                  a .  60 suprafata teren  c.c. =340 mp; 

a. 61 impozit prognozat  = 1,00 lei; 
a. 62 suprafaţă arabil = 13.855.587,5 mp; 
a. 63 impozit prognozat = 81.966  lei; 
a    64 suprafaţă amenajări piscicole = 14.400 mp;           

a. 65 impozit prognozat = 57,00 lei; 
a. 66 suprafaţă  fâneţe = 149.792  mp; 
a. 67 impozit prognozat = 481,00 lei; 

                  a    68 suprfaţă păşune = 1.896.459,75 mp;            

                  a    69  impozit prognozat = 6.545,00 lei; 

a. 70  impozit teren  cu apa ,altul decat amenajari piscicole = 6546 mp. 
a.   71 impozit prognozat  = 4,00 lei 

     

        ZONA  2: BALUSESTI 

 

a. 72 suprafaţă arabil= 1.845.203  mp;            
a. 73 impozit prognozat = 9.638 lei ;           
a. 74 suprafaţă fâneţe = 24.078  mp;                    
a.   75 impozit prognozat =  121,00 lei;      

                  a.   76 suprafaţă păşune = 233.473 mp; 

                  a.   77 impozit pognozat = 715 lei;              

                  a.   78  suprafata  livezi  = 600 mp.; 

                   a.  79  impozit  prognozat  = 4,00 lei; 

 

 

TOTAL  IMPOZIT  TEREN EXTRAVILAN = 99.532  LEI            

 

 

 

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

 

5.1. Motorete , scutere, motociclete = 6 buc.; 
a.70         impozit prognozat = 64,00 lei; 

      5.2.  Autoturisme cu cap. cil. de până la 1.600 cmc inclusiv = 164 buc.; 

              a.71         impozit prognozat =8.208,00 lei, 

      5.3   Autoturisme cu cap. cil. între 1.601 cmc şi 2.000 cmc inclusiv = 160 buc.; 

              a.72          impozit prognozat = 21.451,00 lei; 

     

 

 

  

 5.4.  Autoturisme cu cap. cil.între 2.001cmc şi 2.600 cmc inclusiv = 10 buc.; 



              a.73          impozit prignozat = 6.156,00 lei; 

      5.5. a.74 Autoturisme  cu  capacitate  cilindrica intre 2601 cmc  si 3000 cmc = 4 buc.; 

      impozit prognozat  = 6493 lei 

      5.6.  75 Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv = 16 buc.; 

              a.76          impozit prognozat = 5.184,00 lei; 

       

 Tractoare  înmatriculate 

 

               

     5.7. Vehicule cu două axe  cu masa de cel putin 18 tone  = 2 buc.; 

             a.77           impozit prognozat = 2.514,00 lei; 

     5.8. Remorci , semiremorci cu masa totală maximă autorizată de până la 1 tonă inclusiv     = 6 buc; 

              a.78        impozit prognozat =   45,00 lei; 

    5.9. Remorci , semiremorci, rulote intre1 si 3 tone inclusiv     = 2 buc; 

               a.79       impozit  prognozat  =34, 00 lei 

     5.10. Tractoare pe pneuri = 26 buc.; 

              a.80           impozit prognozat = 1932,00 lei; 

     5.11.Remorci agricole = 12  buc.; 

             a. 81          impozit prognozat = 500,00 lei; 

     5.12.Moped sub 50 cmc. = 25 buc.; 

             a.82             impozit prognozat = 1.200,00 lei; 

     5.13.Vehicule cu 3 axe  masa de cel putin  26 tone = 1 buc, 

            a.83             impozit  prognozat = 1583,00  lei 

 

TOTAL IMPZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT  = 55.364,00 LEI 

    

     TAXA CONCESIUNE  = 3.763,00 LEI  

     TAXA  SVSU  = 4.765,00 LEI  

     TAXA PAZA COMUNALA = 4.765,00 LEI 

     AMENZI   PROGNOZATE    =  304.595,00 LEI 

     TAXA  SALUBRITATE  =  62.807  LEI 

 

 

TOTAL IMPOZIT PERSOANE FIZICE = 604.650,00  LEI       

 

 

 

 

 

 

 
                                                                      Întocmit, 

                                                              Inspector,  Elena Şoală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


