
                                                                                                     Anexa la H.C.L. nr. _____ din data de 20 decembrie 2021 
TABLOUL 

cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora,  
precum şi amenzile aplicabile în anul 2022, stabililite in sume fixe 

  
CODUL FISCAL – TITLUL IX – IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLĂDIRI 

 
VALORILE IMPOZABILE 

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice      
         

 Art.457alin. 2 

Tipul clădirii 
 

Valorile stabilite de 
Consiliul Local pentru anul  

2021 indexate cu rata 
inflatiei de 3,8 %  

Valorile stabilite de Consiliul 
Local pentru anul  2022 indexate 

cu rata inflatiei de 2,6 % 

Valoarea impozabilă 
-lei/m2- 

Valoarea impozabilă 
-lei/m2- 

Cu 
instalaţii de 

apă, 
canalizare, 
electrice şi 
încălzire 
(condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electricitate, 

sau /şi 
încălzire 

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

Fără instalaţii de 
apă, canalizare, 

electricitate, sau /şi 
încălzire 

0 1 2 3 4 
A.Clădire cu cadre din beton armat sau cu 
pereţii exteriori din cărămidă arsă sau din 
orice materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi /sau chimic  

1154         692 
 

1184 
 

 
710 

 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, 
din piatră naturală, din cărămidă nearsă, 
din vălătuci sau din orice alte materiale 

347 231 356 237 



nesupuse unui tratament termic şi/sau 
chimic  

0 1 2 3 4 
C. Clădire – anexă cu cadre din beton 
armat sau cu pereţii exteriori din cărămidă 
arsă sau din orice materiale rezultate în 
urma unui tratament termic şi /sau chimic 

231 202 237 207 

D. Clădire – anexă cu pereţii exteriori din 
lemn, din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din vălătuci sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui tratament 
chimic si/sau termic 

144 
 

87 
 

148 89 

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 

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, 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 
 

50% din 
suma care    
s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma care    
s-ar aplica clădirii 

 
 

Impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare la valoarea de impozitare – cota de impozitare este de 0.08 %. 
Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea sumei 
determinate cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in urmatorul tabel: 

 
 
 
 
 



Zona in cadrul 
localitatii Rangul localitatii 

 IV V 
A 1,10 1.05 
B 1.05 1.00 
C 1.00 0.95 
D 0.95 0.90 

 
Impozitul pe clădiri  rezidentiale  aflate in proprietatea persoanelor fizice se calculează prin aplicarea cotei de 0,08 % asupra 

valorii impozabile a clădirii. 
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 

0.2% asupra valorii care poate fi: 
- valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de 

referinta depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta; 
- valoarea finala a lucrarilor de contructii , in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta; 
- valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. 
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul 

pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4 % asupra valorii impozabile a cladirii. 
  In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform unui raport de evaluare, a valorii finale a lucrarilor de construire 
sau a actului prin care se transfera dreptul de proprietate in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal  de referinta  
impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2%  asupra valorii impozabile calculata conform art. 457 din Codul fiscal. 

Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice, impozitul /taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei 
de 0,08% asupra valorii impozabile a cladirii. 

Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea  sau detinute de persoane juridice , impozitul/taxa pe cladiri se calculeza prin 
aplicarea cotei de 0,2%, asupra valorii impozabile a cladirii. 

Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul 
pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4 % asupra valorii impozabile a cladirii. In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate 
in proprietatea persoanelor juridice, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop 
rezidential cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential. 

In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota 
impozitului/taxei pe cladiri este de 5%. 

  Impozitul pe cladiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 



CAPITOLUL III – IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 
IMPOZITUL/TAXA  pe terenurile situate in intravilan – terenuri cu constructii  

Zona in 
cadrul     

localitatii 

Nivelul impozitului stabilit de Consiliul Local 
pentru anul 2021 indexat cu rata inflatiei de  

3,8 % 
( lei/ha) 

Nivelul impozitului stabilit de Consiliul 
Local pentru anul 2022 indexat cu rata 

inflatiei de 2,6 % 
(lei/ha) 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de 
localitati 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de 
localitati 

0 I II III IV V 0 I II III IV V 
A     821 657     842 674 
B     657 493     674 506 
C     493 328     506 337 
D     322 164     330 168 

                    In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, 
impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in 
tabelul de mai sus. 
 

IMPOZITUL/TAXA 
pe terenurile situate in intravilan, inregistrate in registrul agricol 
la o alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii 

 
 

 
 
 

Nivelul stabilit de Consiliul Local pentru anul 
2021 indexat cu rata inflatiei de 3,8 % 

(lei/ha) 

Nivelul stabilit de Consiliul Local pentru anul 
2022 indexat cu rata inflatiei de 2,6 % 

(lei/ha) 
Zona A Zona B     Zona C Zona D  Zona A Zona B     Zona C Zona D  

1. Teren arabil 32 24 22 18 33 25 23 18 
2. Păşune 24 22 18 16 25 23 18 16 
3. Fâneaţă  24 22 18 16 25 23 18 16 
4. Vie 53 40 32 22 54 41 33 23 
5. Livadă  61 53 40 32 63 54 41 33 
6. Pădure sau alt teren cu 

vegetaţie forestieră 
 

32 
 

24 
 

22 
 

18 
 

33 
 

25 
 

23 
 

18 



7. Teren cu ape 18 16 9 X 18 16 9 X 
8. Drumuri şi căi ferate  X X X X X X X X 
9. Neproductiv  X X X X X X X X 

 
In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu 

constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare 
prevazuta in tabelul de mai sus, iar acest rezultat se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in tabelul de mai jos. 
 
    Suma stabilita se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator din urmatorul tabel: 

Rangul 
localitatii  

Coeficientul de 
corectie  

0  
I  
II  
III  
IV 1,10 
V 1,00 

 
IMPOZITUL/TAXA 

pe terenurile situate in extravilan 
Nivelul stabilit de Consiliul Local pentru anul 2021 indexat cu rata 

inflatiei de 3,8 % 
(lei/ha) 

Nivelul stabilit de Consiliul Local 
pentru anul 2022 indexat cu rata 

inflatiei de 2,6 % 
(lei/ha) 

 Categoria de folosinta  Zona 
A 

Zona 
B 

Zona 
 C 

Zona D Zona  A Zona  
B 

Zona 
 C 

Zona  D 

1. Terenuri cu construcţii 25    26    
2. Teren arabil  49    50    
3. Păşune  23    24    
4. Fâneaţă  23    24    
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută 

la nr. crt.5.1. 
55    56    



5.1  Vie până la intrarea pe rod  
 

X X X X X X X X 

6. Livada pe rod alta decat cea 
prevazuta la nr. crt.6.1.  

55    56    

6.1. Livadă până la intrarea pe rod X X X X X X X X 
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră, cu excepţia celui 
prevăzut la nr.crt.7.1. 

9  
  

9  
  

7.1. Pădure în vârstă de până la 20 ani si 
pădure cu rol de protecţie 

X X X X X X X X 

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

1    1    

8.1. Terenuri cu amenajări piscicole 30    31    
9. Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X 
10 Teren neproductiv X X X X X X X X 

In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, 
cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de mai sus, inmultita cu coeficientul de corectie prevazut in tabelul de mai jos : 
         

Zona in cadrul 
localitatii Rangul localitatii 

 IV V 
A 1,10 1.05 
B 1.05 1.00 
C 1.00 0.95 
D 0.95 0.90 

 
 

 
  Impozitul pe mijloacele ce transport  se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora prin înmultirea fiecărei grupe de 
200 cm3 sau fracţia acestora după cum urmeaza: 



CAPITOLUL IV IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Mijloc de transport cu tractiune mecanica 

Vehicule inmatriculate (lei /200 cm3sau fractiune din aceasta) 

Mijloc de transport cu tractiune mecanica  Nivelul stabilit de Consiliul Local 
pentru anul 2021 indexat cu rata 

inflatiei de 3,8 %  

Nivelul stabilit de 
Consiliul Local pentru 

anul 2022 indexat cu rata 
inflatiei de 2,6 %  

1. Motociclete,tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea 
cilindrica de pana la  1600 cm3 , inclusiv 

9 9 

2. 1. Motociclete,tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica 
de peste  1600 cm3 

9 9 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 

si 2000 cm3, inclusiv 
21 
 

22 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 

si 2600 cm3, inclusiv 
84 
 

86 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 

si 3000 cm3, inclusiv 
166 

 
170 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cm3 334 343 
6. Autobuze, autocare, microbuze  28 29 
7. Alte autovehicule cu masa pana la 12 t, precum si autoturismele 
de teren din productia interna  

34 
 

35 

8. Tractoare inmatriculate 21 22 
II. Vehicule inregistrate   

1. Vehicule cu capacitatea cilindrica Lei/200 cm3  
1.1.Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica < 4800 cm3 2 2 
1.2. Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica > 4800 cm3 4 4 
2.  Vehicule fara capacitatea cilindrica evidentiata  57 58 
Autovehicule de transport marfa cu masa  totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 
tone       Art. 470 alin 5 
 

 



Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa 

Nivelul stabilit de Consiliul Local 
pentru anul 2021 indexat cu rata 

inflatiei de 3,8 %  

Nivelul stabilit de 
Consiliul Local pentru 

anul 2022 indexat cu rata 
inflatiei de 2,6 %  

Impozitul (în lei/an) 
 

Impozitul (în lei/an) 
 

Axe motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
penumatica sau 

echivalente 
recunoscute  

 
Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoarelor 

Axe 
motor(oare) 

cu sistem 
de 

suspensie 
penumatica 

sau 
echivalente 
recunoscute  

 
Alte 

sisteme de 
suspensie 

pentru 
axele 

motoarelor 
 
 

I. Vehicule cu doua axe  
1. Masa de cel puţin de  12 t , dar  mai mica de 13 t 0 164 0 168 
2. Masa de cel puţin  13 t , dar mai mica de 14 t  164 456 168 468 
3. Masa  de cel puţin  14 t , dar mai mica de 15 t 456 640 468 657 
4. Masa de cel puţin  15 t, dar mai mica de 18t 640 1452 657 1490 
5.Masa de cel putin 18 t 640 1452 657 1490 
II. Vehicule cu trei axe   
1. Masa de cel puţin   15 t , dar mai mica de 17 t 164 286 168 293 
2. Masa  de cel puţin  17 t , dar mai mica de 19 t 286 588 293 603 
3. Masa de cel puţin  19 t , dar mai mica de 21 t 588 763 603 783 
4. Masa  de cel puţin  21 t , dar mai mica de 23 t 763 1177 783 1208 
5. Masa  de cel puţin 23 t , dar mai mica de 25 t 1177 1827 1208 1875 
6. Masa  de cel puţin  25 t, dar mai mica de 26 t 1177 1827 1208 1875 
7. Masa  de cel puţin  26 t 1177 1827 1208 1875 
III. Vehicule cu patru axe  
1. Masa  de cel puţin 23 t , dar mai mica  de 25 t 763 773 783 793 
2. Masa  de cel puţin  25 t , dar mai mica de 27 t 773 1207 793 1238 
3. Masa  de cel puţin 27 t , dar mai mica de 29 t 1207 1917 1238 1967 



4. Masa  de cel  puţin  29 t , dar mai mica de 31 t 1917 2845 1967 2919 
5. Masa  de cel puţin 31 t , dar mai mica de 32 t 1917 2845 1967 2919 
6. Masa  de cel puţin 32 t 1917 2845 1967 2919 

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa  
cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de  12 t   

Art. 470 alin.6 

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata 

Nivelul stabilit de Consiliul Local 
pentru anul 2021 indexat cu rata 

inflatiei de 3,8 %  

Nivelul stabilit de 
Consiliul Local pentru 
anul 2022 indexat cu 
rata inflatiei de 2,6 %  

Impozit (lei/an)  
 

Impozit (lei/an)  
 

 Ax(e) motor(oare) 
cu sistem de 

suspensie 
penumatica sau 

echivalente 
recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoarelor 

Ax(e) 
motor(oare) 

cu sistem 
de 

suspensie 
penumatica 

sau 
echivalente 
recunoscute 

Alte 
sisteme de 
suspensie 

pentru 
axele 

motoarelor 

I. Vehicule cu 2 +1 axe  
1. Masa de cel puţin  12 t , dar mai mica de 14 t 0 0 0 0 
2. Masa de cel puţin  14 t , dar mai mica de 16 t 0 0 0 0 
3. Masa de cel puţin 16 t , dar  mai mica de 18 t 0 74 0 76 
4. Masa de cel putin 18 t , dar mai mica de 20 t 74 169 76 173 
5. Masa de cel puţin  20 t, dar mai mica de 22 t 169 398 173 408 
6. Masa de cel puţin  22 t, dar mai mica de 23 t 398 514 408 527 
7. Masa  de cel puţin 23 t, dar mai mica de 25 t 514 927 527 951 
8. Masa de cel puţin 25t , dar mai mica de 28 t  927 1626 951 1668 
9. Masa de cel puţin 28 t 927 1626 951 1668 
II. Vehicule cu 2 +2 axe  
1. Masa de cel puţin  23 t , dar  mai mica de 25 t 160 371 164 381 



2. Masa de cel puţin  25 t , dar mai mica de 26 t 371 609 381 625 
3. Masa de cel puţin  26 t , dar mai mica de 28 t 609 895 625 918 
4. Masa de cel  puţin 28 t , dar mai mica de 29 t 895 1081 918 1109 
5. Masa de cel  puţin 29 t, dar mai mica de 31 t 1081 1774 1109 1820 
6. Masa de cel puţin  31 t, dar mai mica de 33 t 1774 2462 1820 2526 
7. Masa de cel puţin 33 t, dar mai mica de 36 t 2462 3739 2526 3836 
8. Masa de cel puţin 36 t, dar mai mica de 38 t 2462 3739 2526 3836 
9. Masa de cel puţin 38 t 2462 3739 2526 3836 
III. Vehicule cu 2 +3 axe  
1. Masa de cel puţin  36 t, dar mai mica de 38 t 1961 2729 2012 2800 
2. Masa de cel puţin  38 t, dar mai mica de 40 t 2729 3708 2800 3804 
3. Masa de cel puţin  40 t 2729 3708 2800 3804 
IV. Vehicule cu 3+2 axe  
1. Masa de cel puţin  36 t, dar mai mica  de 38 t 1731 2405 1776 2468 
2. Masa de cel puţin   38 t, dar mai mica  de 40 t 2405 3327 2468 3414 
3. Masa de cel puţin  40 t, dar mai mica de 44 t 3327 4920 3414 5048 
4. Masa de cel puţin  44 t 3327 4920 3414 5048 
V. Vehicule cu 3+3 axe  
1. Masa de cel puţin   36 t, dar  mai mica de 38 t 985 1191 1011 1222 
2. Masa de cel puţin   38 t, dar mai mica de 40 t 1191 1780 1222 1826 
3. Masa de cel puţin   40 t, dar  mai mica de 44 t 1780 2834 1826 2908 
4. Masa de cel puţin   44 t 1780 2834 1826 2908 
Art. 470. alin. (7)                                              Remorci, semiremorci si rulote  
Masa totala maxima autorizata  Impozit              

                                                                                                      
-lei- 

Impozit              
                                                                                                      

-lei- 
a) pana la 1 tona inclusiv 10 10 
b) peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone  39 40 
c) peste  3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 60 62 
d) peste 5 tone 74 76 
Art.470 alin.(8) 
Mijloace de transport pe apă 

  



1.Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal  24 25 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 65 67 
3. Bărci cu motor 242 248 
4. Nave de sport şi agrement  1292 1326 
5. Scutere de apă 242 248 
6. Remorchere şi împingătoare : - - 
    a) până la 500 CP inclusiv 645 662 
    b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 1049 1076 
    c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1614 1656 
    d) peste 4.000 CP 2583 2650 
7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din aceasta 211 216 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale : - - 
    a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv 211 216 
    b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone şi până la          
       3.000 de tone inclusiv 

324 332 

    c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone  566 581 
                   
 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR 
Art. 474 alin. (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de 

urbanism, in mediul rural  
Nivelul stabilit de Consiliul Local 
pentru anul 2021 indexat cu rata 

inflatiei de 3,8 %  

Nivelul stabilit de 
Consiliul Local 

pentru anul 2022 
indexat cu rata 

inflatiei de 2,6 %  
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism  Taxa, in lei 
a) pana la 150  3 3 
b) intre 151 si 250 m2, inclusiv 4 4 
c) intre 251 si 500 m2, inclusiv 5 5 
d) intre 501 si 750 m2, inclusiv 6 6 
e) intre 751 si 1000 m2, inclusiv 7 7 
f) peste 1000 m2 7+0.005 lei/m pentru fiecare m2 care 

depaseste 1000 m2 
7+0.005 lei/m 

pentru fiecare m2 



care depaseste 1000 
m2 

Art. 474 alin. (4) Taxa pentru avizarea certificatului de 
urbanism  17 17 

Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 
foraje si excavari 8 lei  pentru fiecare m2   afectat 8 lei  pentru fiecare 

m2   afectat 
Art. 474 alin. (14) Taxa    pentru    eliberarea    autorizatiei   

de 
construire  pentru  chioscuri,  tonete,  
cabine 
spatii de expunere, situate pe caile si in 
spatiile publice, precum si pentru 
amplasarea corpurilor si a panourilor de 
afisaj, a firmelor si reclamelor 

8 lei pentru fiecare m2 de suprafata 
ocupata de constructie 

8 lei pentru fiecare 
m2 de suprafata 

ocupata de 
constructie 

Art. 474 alin. (15) Taxa  pentru  eliberarea  unei autorizatii 
privind lucrarile de racorduri si 
bransamente la retelele publice de apa, 
canalizare, gaze, termice, energie electrica, 
telefonie si televiziune prin cablu 

15 lei pentru fiecare racord 15 lei pentru fiecare 
racord 

Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatura stradala si adresa  9 lei 9 lei 

Art. 475 alin.(1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor 
sanitare de functionare   

22 lei 

 
23 lei 

 
Art.475 alin.(2) Taxa pentru eliberarea atestatului de 

producator , respectiv pentru eliberarea 
carnetului de comercializare a produselor 
din sectorul agricol 

                            55 lei 56 lei 



    Art.475 alin.(3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a 
autorizatiei privind desfasurarea activitatii 
de alimentatie publica pentru persoanele a 
caror activitate se incadreaza in grupele 
561 Restaurante, 563 – Baruri si alte 
activitati de servire a bauturilor si 932 – 
Alte activitati recreative si distractive 
potrivit CAEN   

 
220 lei 

 
 227 lei 

    
CAPITOLUL VI -PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 
 
   Art.478 alin.(2) 
 

Taxa pentru afisaj in scop de reclama 
si publicitate  
 

Nivelul stabilit de Consiliul 
Local pentru anul 2021 indexat 

cu rata inflatiei de 3,8 % 
-lei/ m2 sau fractiune de m2 - 

Nivelul stabilit de Consiliul Local 
pentru anul 2022 indexat cu rata 

inflatiei de 2,6 % 
-lei/ m2 sau fractiune de m2 - 

a) in cazul unui afisaj situat in locul 
in care persoana deruleaza o 
activitate economica  

34 lei 35 lei 

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj 
sau structura de afisaj pentru reclama 
si publicitate  

25 lei 26 lei  

    
CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

Art.481 alin.(2) Manifestare artistica sau activitatea 
distractiva  

Nivelul stabilit de Consiliul 
Local pentru anul 2021  

Nivelul stabilit de Consiliul Local 
pentru anul 2022 

a) pentru spectacolul de teatru , balet, 
opera, opereta, concert filarmonic 
sau alta manifestare muzicala, 
prezentarea unui film la 
cinematograf, un specatcol de circ 
sau orice competitie sportiva interna 
sau internationala;  

Cota stabilita: 2%  aplicata la 
suma incasata din vanzarea 

biletelor la intrare si a 
abonamentelor  

Cota stabilita: 2%  aplicata la 
suma incasata din vanzarea 

biletelor la intrare si a 
abonamentelor 

 



b) in cazul altor manifestari decat a 
celor enumerate la litera “a” 

Cota stabilita: 3%  in cazul 
oricarei alte manifestari artistice 
diferite de cele enumerate la lit. 

a) 

Cota stabilita: 3%  in cazul 
oricarei alte manifestari artistice 

diferite de cele enumerate la lit. a) 

    
 CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE  

Art. 486 alin.(2) Taxa zilnică pentru utilizarea 
temporară a locurilor publice  

 
10 lei 

 
10 lei 

Art. 486 alin.(2) Taxa anuală pentru vehicule lente   
37 lei 

 
38 lei 

Art.486 alin.(4) Taxa pentru indeplinirea procedurii 
de divort pe cale administrativa 

550 lei 564 lei 

Art.486 alin.(5) Taxa pentru eliberarea de copii 
heliografice de pe planuri cadastrale 
sau de pe alte asemenea planuri, 
detinute de catre consiliile locale   

34 lei  35 lei 



CAPITOLUL XI - SANCTIUNI 
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE  

 Niveluri actualizate pentru anul 2022 
Art. 493. alin (3) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de 79 lei, iar cele de la lit. b)   cu amenda 

de  339 lei 
Art. 493. alin (4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz a 

abonamentelor si a  biletelor la intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de  
366 lei; 

Art. 493. alin (41) Necomunicarea informatiilor si documentelor de natura celor prevazute la art. 494 alin (12) in temen de 15 
zile lucratoare de la data primirii solicitarii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 564 lei. 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
Art.493. alin.(5) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de 316 lei, iar cele de la lit. b)   cu 

amenda de  1.354 lei. 
 
Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz a 
abonamentelor si a  biletelor la intrare la spectacole constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de  
1.467 lei; 
 

 
 
 
 

Presedinte de sedinta, 
Panait Marinela  

 
 
                                                                                                                
 

                                                                                                                                                             Secretar general al comunei, 
                                                                                                                                                            Popa Marcian Bogdan 

 
 
 
 



TABLOUL 
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora,  

precum şi amenzile aplicabile în anul 2021, stabililite in sume fixe 
  

CODUL FISCAL – TITLUL IX – IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE, CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLĂDIRI 
 

VALORILE IMPOZABILE 
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice      

         
 Art.457alin. 2 

Tipul clădirii 
 

Valorile stabilite de Consiliul Local 
pentru anul  2020 indexate cu rata 

inflatiei de 4,6 %  

Valorile stabilite de Consiliul Local pentru anul  
2021 indexate cu rata inflatiei de 3,8 % 

Valoarea impozabilă 
-lei/m2- 

Valoarea impozabilă 
-lei/m2- 

Cu instalaţii 
de apă, 

canalizare, 
electrice şi 
încălzire 
(condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, 

electricitate, sau /şi 
încălzire 

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

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate, sau /şi 

încălzire 

0 1 2 3 4 
A.Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţii exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice materiale rezultate în urma unui 
tratament termic şi /sau chimic  

1112 
 

667 
 

 
1154 

 
692 

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  

334 223 347 231 

0 1 2 3 4 
C. Clădire – anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţii 
exteriori din cărămidă arsă sau din orice materiale rezultate în 
urma unui tratament termic şi /sau chimic 

223 195 231 202 

D. Clădire – anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui tratament chimic si/sau termic 

139 84 144 
 

87 
 

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 

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, 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 
 

50% din suma 
care    s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma care    s-ar 
aplica clădirii 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CAPITOLUL III – IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 
IMPOZITUL/TAXA  pe terenurile situate in intravilan – terenuri cu constructii  

Zona in 
cadrul     localitatii 

Nivelul impozitului stabilit de Consiliul Local pentru anul 2020 indexat 
cu rata inflatiei de  

4,6 % 
( lei/ha) 

Nivelul impozitului stabilit de Consiliul Local pentru anul 2021 
indexat cu rata inflatiei de 3,8 % 

(lei/ha) 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati 

0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A     791 633     821 657 

B     633 475     657 493 

C     475 316     493 328 

D     310 158     322 164 

           
IMPOZITUL/TAXA 

pe terenurile situate in intravilan, inregistrate in registrul agricol 
la o alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii 

 
 

 
 
 

Nivelul stabilit de Consiliul Local pentru anul 2020 indexat cu rata 
inflatiei de 4,6% 

(lei/ha) 

Nivelul stabilit de Consiliul Local pentru anul 2021 indexat cu rata 
inflatiei de 3,8 % 

(lei/ha) 
Zona A Zona B     Zona C Zona D  Zona A Zona B     Zona C Zona D  

1. Teren arabil 31 23 21 17 32 24 22 18 
2. Păşune 23 21 17 15 24 22 18 16 
3. Fâneaţă  23 21 17 15 24 22 18 16 
4. Vie 51 39 31 21 53 40 32 22 
5. Livadă  59 51 39 31 61 53 40 32 
6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră  

31 
 

23  
21 

 
17 

 
32 

 
24  

22 
 

18 

7. Teren cu ape 17 15 9 X 18 16 9 X 
8. Drumuri şi căi ferate  X X X X X X X X 
9. Neproductiv  X X X X X X X X 

 



IMPOZITUL/TAXA 
pe terenurile situate in extravilan 

Nivelul stabilit de Consiliul Local pentru anul 2020 indexat cu rata inflatiei de 4,6 % 
(lei/ha) 

Nivelul stabilit de Consiliul Local pentru anul 2021 
indexat cu rata inflatiei de 3,8 % 

(lei/ha) 
 Categoria de folosinta  Zona A Zona B Zona 

 C 
Zona D Zona  A Zona  

B 
Zona 

 C 
Zona  D 

1. Terenuri cu construcţii 24    25    
2. Teren arabil  47    49    
3. Păşune  22    23    
4. Fâneaţă  22    23    
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1. 53    55    
5.1  Vie până la intrarea pe rod  

 
X X 

X X 
X X 

X X 

6. Livada pe rod alta decat cea prevazuta la nr. crt.6.1.  53    55    
6.1. Livadă până la intrarea pe rod X X X X X X X X 
7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu 

excepţia celui prevăzut la nr.crt.7.1. 
9  

  
9  

  

7.1. Pădure în vârstă de până la 20 ani si pădure cu rol de 
protecţie 

X X 
X X 

X X 
X X 

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1    1    
8.1. Terenuri cu amenajări piscicole 29    30    
9. Drumuri şi căi ferate X X X X X X X X 
10 Teren neproductiv X X X X X X X X 

 
  Impozitul pe mijloacele ce transport  se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestora prin înmultirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţia acestora după cum urmeaza: 

CAPITOLUL IV IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Mijloc de transport cu tractiune mecanica 

Vehicule inmatriculate (lei /200 cm3sau fractiune din aceasta) 

Mijloc de transport cu tractiune mecanica  Nivelul stabilit de Consiliul Local pentru anul 2020 
indexat cu rata inflatiei de 4,6 %  

Nivelul stabilit de Consiliul Local 
pentru anul 2021 indexat cu rata 

inflatiei de 3,8 %  
1. Motociclete,tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la  1600 cm3 , 
inclusiv 

9 9 

2. 1. Motociclete,tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste  1600 cm3 9 9 



2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 

si 2000 cm3, inclusiv 
20 
 

21 
 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 

si 2600 cm3, inclusiv 
81 84 

 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 

si 3000 cm3, inclusiv 
160 

 
166 

 
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica peste 3001 cm3 322 334 
6. Autobuze, autocare, microbuze  27 28 
7. Alte autovehicule cu masa pana la 12 t, precum si autoturismele de teren din productia interna  33 

 
34 
 

8. Tractoare inmatriculate 20 
 

21 

II. Vehicule inregistrate   
1. Vehicule cu capacitatea cilindrica Lei/200 cm3  
1.1.Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica < 4800 cm3 2 2 
1.2. Vehicule inregistrate cu capacitatea cilindrica > 4800 cm3 4 4 
2.  Vehicule fara capacitatea cilindrica evidentiata  55 57 
Autovehicule de transport marfa cu masa  totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone       Art. 470 alin 5 
 

 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa 

Nivelul stabilit de Consiliul Local pentru anul 2020 
indexat cu rata inflatiei de 4,6 %  

Nivelul stabilit de Consiliul Local 
pentru anul 2021 indexat cu rata 

inflatiei de 3,8 %  
Impozitul (în lei/an) 

 
Impozitul (în lei/an) 

 

Axe motor(oare) cu sistem de 
suspensie penumatica sau 
echivalente recunoscute  

 
Alte sisteme de 

suspensie pentru axele 
motoarelor 

Axe 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

penumatica sau 
echivalente 
recunoscute  

 
Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoarelor 

 
 

I. Vehicule cu doua axe  
1. Masa de cel puţin de  12 t , dar  mai mica de 13 t 0 158 0 164 
2. Masa de cel puţin  13 t , dar mai mica de 14 t  158 439 164 456 
3. Masa  de cel puţin  14 t , dar mai mica de 15 t 439 617 456 640 
4. Masa de cel puţin  15 t, dar mai mica de 18t 617 1399 640 1452 
5.Masa de cel putin 18 t 617 1399 640 1452 
II. Vehicule cu trei axe   
1. Masa de cel puţin   15 t , dar mai mica de 17 t 158 276 164 286 
2. Masa  de cel puţin  17 t , dar mai mica de 19 t 276 566 286 588 
3. Masa de cel puţin  19 t , dar mai mica de 21 t 566 735 588 763 
4. Masa  de cel puţin  21 t , dar mai mica de 23 t 735 1134 763 1177 
5. Masa  de cel puţin 23 t , dar mai mica de 25 t 1134 1760 1177 1827 
6. Masa  de cel puţin  25 t, dar mai mica de 26 t 1134 1760 1177 1827 
7. Masa  de cel puţin  26 t 1134 1760 1177 1827 
III. Vehicule cu patru axe  
1. Masa  de cel puţin 23 t , dar mai mica  de 25 t 735 745 763 773 



2. Masa  de cel puţin  25 t , dar mai mica de 27 t 745 1163 773 1207 
3. Masa  de cel puţin 27 t , dar mai mica de 29 t 1163 1847 1207 1917 
4. Masa  de cel  puţin  29 t , dar mai mica de 31 t 1847 2741 1917 2845 
5. Masa  de cel puţin 31 t , dar mai mica de 32 t 1847 2741 1917 2845 
6. Masa  de cel puţin 32 t 1847 2741 1917 2845 

Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa  
cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de  12 t   

Art. 470 alin.6 

Numarul axelor si masa totala maxima autorizata 

Nivelul stabilit de Consiliul Local pentru anul 2020 
indexat cu rata inflatiei de 4,6 %  

Nivelul stabilit de Consiliul Local 
pentru anul 2021 indexat cu rata 

inflatiei de 3,8%  
Impozit (lei/an)  

 
Impozit (lei/an)  

 
 Ax(e) motor(oare) cu sistem de 

suspensie penumatica sau 
echivalente recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 
axele motoarelor 

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

penumatica sau 
echivalente 
recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoarelor 

I. Vehicule cu 2 +1 axe  
1. Masa de cel puţin  12 t , dar mai mica de 14 t 0 0 0 0 
2. Masa de cel puţin  14 t , dar mai mica de 16 t 0 0 0 0 
3. Masa de cel puţin 16 t , dar  mai mica de 18 t 0 71 0 74 
4. Masa de cel putin 18 t , dar mai mica de 20 t 71 163 74 169 
5. Masa de cel puţin  20 t, dar mai mica de 22 t 163 383 169 398 
6. Masa de cel puţin  22 t, dar mai mica de 23 t 383 495 398 514 
7. Masa  de cel puţin 23 t, dar mai mica de 25 t 495 893 514 927 
8. Masa de cel puţin 25t , dar mai mica de 28 t  893 1566 927 1626 
9. Masa de cel puţin 28 t 893 1566 927 1626 
II. Vehicule cu 2 +2 axe  
1. Masa de cel puţin  23 t , dar  mai mica de 25 t 154 357 160 371 
2. Masa de cel puţin  25 t , dar mai mica de 26 t 357 587 371 609 
3. Masa de cel puţin  26 t , dar mai mica de 28 t 587 862 609 895 
4. Masa de cel  puţin 28 t , dar mai mica de 29 t 862 1041 895 1081 
5. Masa de cel  puţin 29 t, dar mai mica de 31 t 1041 1709 1081 1774 
6. Masa de cel puţin  31 t, dar mai mica de 33 t 1709 2372 1774 2462 
7. Masa de cel puţin 33 t, dar mai mica de 36 t 2372 3602 2462 3739 
8. Masa de cel puţin 36 t, dar mai mica de 38 t 2372 3602 2462 3739 
9. Masa de cel puţin 38 t 2372 3602 2462 3739 
III. Vehicule cu 2 +3 axe  
1. Masa de cel puţin  36 t, dar mai mica de 38 t 1889 2629 1961 2729 
2. Masa de cel puţin  38 t, dar mai mica de 40 t 2629 3572 2729 3708 
3. Masa de cel puţin  40 t 2629 3572 2729 3708 
IV. Vehicule cu 3+2 axe  
1. Masa de cel puţin  36 t, dar mai mica  de 38 t 1668 2317 1731 2405 
2. Masa de cel puţin   38 t, dar mai mica  de 40 t 2317 3205 2405 3327 
3. Masa de cel puţin  40 t, dar mai mica de 44 t 3205 4740 3327 4920 



4. Masa de cel puţin  44 t 3205 4740 3327 4920 
V. Vehicule cu 3+3 axe  
1. Masa de cel puţin   36 t, dar  mai mica de 38 t 949 1147 985 1191 
2. Masa de cel puţin   38 t, dar mai mica de 40 t 1147 1715 1191 1780 
3. Masa de cel puţin   40 t, dar  mai mica de 44 t 1715 2730 1780 2834 
4. Masa de cel puţin   44 t 1715 2730 1780 2834 
Art. 470. alin. (7)                                              Remorci, semiremorci si rulote  
Masa totala maxima autorizata  Impozit              

                                                                                                      
-lei- 

Impozit              
                                                                                                      

-lei- 
a) pana la 1 tona inclusiv 10 10 
b) peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone  38 39 
c) peste  3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 58 60 
d) peste 5 tone 71 74 
Art.470 alin.(8) 
Mijloace de transport pe apă 

  

1.Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal  23 24 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 63 65 
3. Bărci cu motor 233 242 
4. Nave de sport şi agrement  1245 1292 
5. Scutere de apă 233 242 
6. Remorchere şi împingătoare : - - 
    a) până la 500 CP inclusiv 621 645 
    b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 1011 1049 
    c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1555 1614 
    d) peste 4.000 CP 2488 2583 
7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din aceasta 203 211 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale : - - 
    a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv 203 211 
    b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone şi până la          
       3.000 de tone inclusiv 

312 324 

    c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone  545 566 
                   
 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR 
Art. 474 alin. (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul 

rural  
Nivelul stabilit de Consiliul Local pentru anul 2020 indexat 

cu rata inflatiei de 4,6 %  
Nivelul stabilit de Consiliul 

Local pentru anul 2021 
indexat cu rata inflatiei de 3,8 

%  
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism  Taxa, in lei 
a) pana la 150  3  3 
b) intre 151 si 250 m2, inclusiv 4 4 
c) intre 251 si 500 m2, inclusiv 5 5 
d) intre 501 si 750 m2, inclusiv 6 6 
e) intre 751 si 1000 m2, inclusiv 7 7 
f) peste 1000 m2 7+0.005 lei/m pentru fiecare m2 care depaseste 1000 m2 7+0.005 lei/m pentru fiecare 

m2 care depaseste 1000 m2 
Art. 474 alin. (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism  16 17 



Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari 8 lei  pentru fiecare m2   afectat 8 lei  pentru fiecare m2   afectat 
Art. 474 alin. (14) Taxa    pentru    eliberarea    autorizatiei   de 

construire  pentru  chioscuri,  tonete,  cabine 
spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile publice, precum 
si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor de afisaj, a 
firmelor si reclamelor 

8 lei pentru fiecare m2 de suprafata ocupata de constructie 
8 lei pentru fiecare m2 de 

suprafata ocupata de 
constructie 

Art. 474 alin. (15) Taxa  pentru  eliberarea  unei autorizatii privind lucrarile de 
racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, 
gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin 
cablu 

14 lei pentru fiecare racord 15 lei pentru fiecare racord 

Art. 474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala 
si adresa  9 lei 9 lei 

Art. 475 alin.(1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare   
21 lei 

 
22 lei 

 
Art.475 alin.(2) Taxa pentru eliberarea atestatului de producator , respectiv 

pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din 
sectorul agricol 

                            53 lei 55 lei 

Art.475 alin.(3) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind 
desfasurarea activitatii de alimentatie publica pentru persoanele 
a caror activitate se incadreaza in grupele 561 Restaurante, 563 
– Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932 – Alte 
activitati recreative si distractive potrivit CAEN   

 
212 lei 

 
 220 lei 

    
CAPITOLUL VI -PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE 
 
Art.478 alin.(2) 
 

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate  
 

Nivelul stabilit de Consiliul Local pentru anul 
2020 indexat cu rata inflatiei de 4,6 % 

-lei/ m2 sau fractiune de m2 - 

Nivelul stabilit de Consiliul Local pentru anul 
2021 indexat cu rata inflatiei de 3,8 % 

-lei/ m2 sau fractiune de m2 - 

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana 
deruleaza o activitate economica  

33 lei 34 lei 

b) in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de 
afisaj pentru reclama si publicitate  

24 lei 25 lei  

    

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
Art.481 alin.(2) Manifestare artistica sau activitatea distractiva  Nivelul stabilit de Consiliul Local pentru anul 

2020  
Nivelul stabilit de Consiliul Local pentru anul 

2021 
a) pentru spectacolul de teatru , balet, opera, opereta, 
concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, 
prezentarea unui film la cinematograf, un specatcol de 
circ sau orice competitie sportiva interna sau 
internationala;  

Cota stabilita: 2%  aplicata la suma incasata din 
vanzarea biletelor la intrare si a abonamentelor  

Cota stabilita: 2%  aplicata la suma incasata din 
vanzarea biletelor la intrare si a abonamentelor 

 

b) in cazul altor manifestari decat a celor enumerate la 
litera “a” 

Cota stabilita: 3%  in cazul oricarei alte 
manifestari artistice diferite de cele enumerate la 

lit. a) 

Cota stabilita: 3%  in cazul oricarei alte manifestari 
artistice diferite de cele enumerate la lit. a) 



    
 CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE  

Art. 486 alin.(2) Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor 
publice  

 
10 lei 

 
10 lei 

Art. 486 alin.(2) Taxa anuală pentru vehicule lente  36 lei 
 37 lei 

Art.486 alin.(4) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale 
administrativa 

530 lei 550 lei 

Art.486 alin.(5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, 
detinute de catre consiliile locale   

33 lei  34 lei 

CAPITOLUL XI - SANCTIUNI 
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE  

 Niveluri actualizate pentru anul 2021 
Art. 493. alin (3) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de 77 lei, iar cele de la lit. b)   cu amenda de  330 lei 
Art. 493. alin (4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz a abonamentelor si a  biletelor la intrare la spectacole 

constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de  357 lei; 
Art. 493. alin (41) Necomunicarea informatiilor si documentelor de natura celor prevazute la art. 494 alin (12) in temen de 15 zile lucratoare de la data primirii solicitarii constituie 

contraventie si se sanctioneaza cu amenda de 550 lei . 
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

Art.493. alin.(5) 
Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de 308 lei, iar cele de la lit. b)   cu amenda de  1.320 lei. 
 

Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz a abonamentelor si a  biletelor la intrare la spectacole 
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de  1.430 lei; 
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