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Alte taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate 
obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt 

utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator  
conform art. 486 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 Persoane Juridice/Persoane Fizice 

 
 
    
 Consiliul local Gaujani stabileste taxa pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor 
destinate obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea 
sunt utilizate, precum si taxe pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator in cuantum de 40 
lei/an pentru detinerea urmatoarelor categorii de utilaje:  

1. Autocositoare  
2. Autoexcavator ( excavator pe autosasiu)  
3. Autogreder sau autogreper  
4. Buldozer pe pneuri  
5. Compactor autopropulsat  
6. Excavator cu racleti pentru săpat santuri,excavator cu rotor pentru săpat santuri sau excavator 

pe pneuri, săpător santier 
7. Freză autopropulsată pentru canale sautpentru pământ stabilizat 
8. Freză rutieră  
9. Încărcător cu o cupă pe pneuri ( ifron I.F.80, TIH) 
10. Instalatie autopropulsată de sortare concasare 
11. Macara cu greifer  
12. Macara mobilă pe pneuri  
13. Macara tun autopropulsată  
14. Masină autopropulsată pentru lucrări de terasamente, constructia si întretinerea drumurilor 

sau decopertarea îmbrăcămintii asfaltice la drumuri,finisarea drumurilor,forat, turnarea 
asfaltului,inlăturarea zăpezii  

15. Sasiu autopropulsat cu ferăstrău pentru tăiat lemne 
16. Tractor pe pneuri  
17. Troliu autopropulsat  
18. Utilaj multifunctional pentru întretinerea drumurilor 
19. Vehicul pentru măcinat si compactat deseuri  
20. Vehicul pentru marcarea drumurilor  
21. Vehicul pentru tăiat si compactat deseuri  
22. Motostivuitor  
23. Autocastor  
24. Motoferestrau, circular sau gater, moara sau uruitoare 
25. Instalatii pentru distilarea amestecului fermentat de fructe sau cereale ori a alcoolului , 

alambic sau cazan 
26. Instalatii pentru obtinere vopsele  
27. Vehicul cu tractiune animala  

 
Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament detinut sau utilizat de 

contribuabili – persoane juridice/persoane fizice si se achită până la data de 31 martie a anului de 
referintă. 

Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, 
atrage dupa sine majorari de intarziere. 
 
 
 



 
 

 
Procedura 

privind modul de calcul si plata a taxei pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si 
utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, si pentru 
activitatile cu impact asupra mediului inconjurator conform art. 486 alin. (2), alin. (3) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
 

Prezenta procedura stabileste modul de calcul si plata a taxei pentru detinerea sau utilizarea 
echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza 
comuna Gaujani unde acestea sunt utilizate, si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator 
existente în patrimoniul persoanelor juridice/persoanelor fizice la data de 1 ianuarie a fiecarui an. 
Consiliul local poate institui taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate 
obtinerii de venit care folosesc infrastructura publica locala, pe raza localitatii unde acestea sunt utilizate, 
si pentru activitatile cu impact asupra mediului inconjurator existente în patrimoniul persoanelor 
juridice/persoanelor fizice, conform art. 486 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Taxa 
se aplica echipamentelor si utilajelor precizate in anexa la hotararea de consiliu local. 
Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament aflat in patrimonial contribuabililor –
persoane juridice/persoane fizice si se achită până cel târziu la data de 31 martie a anului de referintă. 
Pentru dobandirile dupa data de 1 ianuarie taxa se datoreaza cu intai a lunii urmatoare celei in care s-a 
dobandit vehiculul, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv. 
Pentru cele dobandite incepand cu data de 1 martie taxa se achita in cel mult 30 de zile de la data 
dobandirii. In cazul instrainarii taxa stabilita in sarcina fostului proprietar se da la scadere pe baza actului 
de instrainare cu incepere de la intai a lunii urmatoare celei in care s-a facut instrainarea. Contribuabilii 
au obligatia depunerii documentelor justificative in vederea radierii din evidentele fiscale. 
Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage 
dupa sine majorari de intarziere. 
34/139 
Fiecare proprietar declara pe proprie raspundere ca detine in proprietate astfel de echipamente sau utilaje 
conform ITL – 016. 
Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor de impunere, constituie contraventii 
si se sanctioneaza cu amenda conform legii. 
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