
 
 

Anexa nr. 1 

la Proiectul de hotărâre nr. 1182/28.04.2020 
 
 
 

T A B L O U L 
 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se 
stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei BOGDAND,  

în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 
ulterioare  

 

 
                                                                                            

 
 
 

 

 
CAPITOLUL  I –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

 
(1) Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea 
clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit.  
(2) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ- teritoriale, 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, oricăror entități, altele decât cele de 
drept public, se stabilește taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, 
titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri.  
(3) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe clădiri, precum și taxa pe clădiri prevăzută 
la alin. (2) se datorează către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasată 
clădirea. În cazul municipiului București, impozitul și taxa pe clădiri se datorează către bugetul local al 
sectorului în care este amplasată clădirea.  
(4) Taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesiune, 
închiriere, administrare ori folosință.  
(5) Pe perioada în care pentru o clădire se plătește taxa pe clădiri, nu se datorează impozitul pe clădiri.  
(6) În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre 
proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spațiile situate în partea din clădire aflată în 
proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare 
proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.  
 
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate 
a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m

2
, din 

tabelul următor:  
 

Art. 457 alin. (1) COTELE STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL PENTRU ANUL 

2020 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

(0,08% - 0,2%) 0.1 % 0,1% 

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         
- lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL PENTRU ANUL 

2020 

VALORILE  STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

Cu instalații de 
apă, 

canalizare, 
electrice și 
încălzire 
(condiții 

cumulative) 

Fără instalații de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 

încălzire 

Cu instalații 
de apă, 

canalizare, 
electrice și 
încălzire 
(condiții 

cumulative) 

Fără instalații 
de apă, 

canalizare, 
electricitate 
sau încălzire 



A. Clădiri cu  cadre din beton armat 
sau cu pereți exteriori din cărămidă 
arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament termic 
și/sau chimic 

 
1059.60 

 
635.76 

 
1099.86 

 
659.92 

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, 
din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament 
termic și/sau chimic  

 
317.80 

 
211.92 

 
329.88 

 
219.97 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton 
armat sau cu pereți exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui 
tratament termic și/sau chimic   

 
211.92 

 
185.44 

 
219.97 

 
192.49 

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din 
lemn, din piatră naturală, din cărămidă 
nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament 
termic și/sau chimic   

 
132.46 

 
79.48 

 
137.49 

 
82.50 

 

  
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

Art. 458 alin. 
(1)nerez.fizice                                    

(0,2% - 1,3%)  0.5 % 0,5% 

Art. 460 alin. 
(1)rez.juridice                                    

(0,08% - 0,2%) 0.1 % 0,1% 

Art. 460 alin. 
(2)nerez.juridice                                    

(0,2% - 1,3%) 0.6 % 0,6 % 

Art. 462 alin. 
(2)bonificație                                    

(0% - 10%) 10 % 10,00% 

 
Având în vedere zonele și rangurile stabilite în comună:Bogdand -centru de comună :rangul IV/zona A 

             Babța:rangul V/zona A 
             Corund:rangul V/zona A 
             Ser:rangul V/zona A. 

se stabilesc coeficienții de corecție conform alin.(6) din Art.457. 
             Bogdand     1,10 
             Babța,Corund,Ser  1,05.    

Astfel valorile impozabile pentru clădiri vor fi: 
 

Tipul clădirii BOGDAND BABȚA,CORUND,SER 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat 
sau cu pereți exteriori din cărămidă 
arsă sau din orice alte materiale 
rezultate în urma unui tratament 
termic și/sau chimic 

725.91 692.92 

B. Clădiri cu pereți exteriori din 
lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau 
din orice alte materiale nesupuse 
unui tratament termic și/sau chimic  

241.97 230.97 

C. Clădire-anexă cu cadre din 
beton armat sau cu pereți exteriori 
din cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui 
tratament termic și/sau chimic   

211.74 202.11 

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori 
din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau 
din orice alte materiale nesupuse 
unui tratament termic și/sau chimic   

90.75 86.63 

 



 Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:  
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;  
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a 
anului fiscal de referință;  
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului 
fiscal de referință.  
  
   Impozitul pe clădiri se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.  
 Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 
martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de  10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.  
 Impozitul pe clădiri, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral 
până la primul termen de plată.  
 Taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a 
contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.  
 
 

CAPITOLUL  II  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

 
 
(1) Orice persoană care are în proprietate teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând 
cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel.  
(2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ- teritoriale, concesionate, 
închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, se stabilește taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, în condiții similare impozitului pe teren.  
(3) Impozitul prevăzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum și taxa pe teren prevăzută la alin. (2) se 
datorează către bugetul local al comunei, al orașului sau al municipiului în care este amplasat terenul. În cazul 
municipiului București, impozitul și taxa pe teren se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasat 
terenul.  
(4) Taxa pe teren se plătește proporțional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, 
administrare ori folosință.  
(5) Pe perioada în care pentru un teren se plătește taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren.  
(6) În cazul terenului care este deținut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit 
pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în 
comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv. 
 
  Impozitul/Taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat 
terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.  
 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 urmatorul tabel: 
 
 
 

Art.465.alin.(2)                                                                                                                                                                                                      
- lei/ha - 

Zona 
în 

cadr
ul 

locali
tății 

 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2021 

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

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

A - - - - 794.96 688.27     825.17 714.42 

B - - - - - -       

C - - - - - -       

D - - - - - -       



 
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 la alin. (4),  
  
 
  
Art.465.alin.(4)                                                                                                                                                                                                      

- lei/ha - 

N
r. 
cr
t. 

                        
Zona 
 
Categoria  
de  folosință 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 29.68    30.81    

2 Pășune 22.26    23.11    

3 Fâneață 22.26    23.11    

4 Vie 48.75    50.60    

5 Livadă 56.16    58.29    

6 Pădure sau alt 
teren cu 
vegetație 
forestieră 

29.68    30.81    

7 Teren cu ape 15.90    16.50    

8 Drumuri și căi 
ferate 

0    0    

9 Neproductiv 0    0    

 
 iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la alin. (5),adică: 
    Rangul IV-Bogdand: 1,10 
    Rangul V-Babța,Corund,Ser: 1,00. 
astfel impozitul/taxa pe teren din intravilan  
 
 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosință 

Impozit pe teren intravilan 

Zona A-Rangul IV Zona A-Rangul V 

1 Teren arabil 33.89 30.81 

2 Pășune 25.42 23.11 

3 Fâneață 25.42 23.11 

4 Vie 55.66 50.60 

5 Livadă 64.12 58.29 

6 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 33.89 30.81 

7 Teren cu ape 18.50 16.50 

8 Drumuri și căi ferate 0 0 

9 Neproductiv 0 0 

 
 
  În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței 
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel,  
 
 
 
 
 



Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                                                                     
- lei/ha - 

         
Categoria de folosință 

NIVELURILE  
STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL  

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

1 Teren cu construcții 26.50 27.51 

2 Teren arabil 44.51 46.20 

3 Pășune 21.20 22.01 

4 Fâneață 21.20 22.01 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 52.98 54.99 

5.
1 

Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 52.98 54.99 

6.
1 

Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția 
celui prevăzut la nr. crt. 7.1 

9.54 9.90 

7.
1 

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de 
protecție 

0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 3.18 3.30 

8.
1 

Teren cu amenajări piscicole 31.79 33.00 

9 Drumuri și căi ferate 0 0 

1
0 

Teren neproductiv 0 0 

 
Care înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător :1,10 pentru Bogdand 

                    1,05 pentru satele Babța,Corund,Ser. 
 

         
Categoria de folosință 

BOGDAND 
rangul IV,zona A 

BABȚA,CORUND,SER 
rangul V,zona A 

1 Teren cu construcții 30.26 28.89 

2 Teren arabil 50.82 48.51 

3 Pășune 24.21 23.11 

4 Fâneață 24.21 23.11 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 60.49 57.74 

5.
1 

Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 60.49 57.74 

6.
1 

Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția 
celui prevăzut la nr. crt. 7.1 

10.89 10.40 

7.
1 

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol 
de protecție 

0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 3.63 3.47 

8.
1 

Teren cu amenajări piscicole 36.30 34.65 

9 Drumuri și căi ferate 0 0 

1
0 

Teren neproductiv 0 0 

 
  Impozitul pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.  
 Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 
martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație de  10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.  
 Impozitul pe teren, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei 
inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.  
 În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiași unități administrativ-
teritoriale, prevederile se referă la impozitul pe teren cumulat.  
 Taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a 
contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.  
 
 



 

 

   

CAPITOLUL III -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 
 
(1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România 
datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în prezentul capitol se prevede 
altfel.  
(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau 
înregistrat în România.  
(3) Impozitul pe mijloacele de transport se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde persoana își are 
domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.  
(4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, 
impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar

.
 

 
 
 
 
 

Art. 470 alin. (2) 
     

 

Nr
. 
cr
t. 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE  STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

Lei/200 cm³ sau fracțiune 
din aceasta 

Lei/200 cm³ sau fracțiune 
din aceasta 

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

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme 
cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm

3
, 

inclusiv 

8.62 8.95 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu 
capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm

3
 

9.54 9.90 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 
cm

3
 și 2.000 cm

3
 inclusiv 

19.08 19.81 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 
cm

3
 și 2.600 cm

3
 inclusiv 

76.30 79.20 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 
cm

3
 și 3.000 cm

3
 inclusiv 

152.59 158.39 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 
3.001 cm

3
 

307.29 318.97 

7 Autobuze, autocare, microbuze 25.44 26.41 

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

31.79 33.00 

9 Tractoare înmatriculate 19.08 19.81 

II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE  STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm
3
 -* - lei/200 cm

3
 -* 

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 
4.800 cm

3
 

3.18         3.30             

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 
4.800 cm

3
 

5.31 5.51 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 85.84 89.10 

 * grupa de 200 cm
3
 sau fracțiune din aceasta 

Art. 470 alin. (3) 
COTELE STABILITE PRIN CODUL 

FISCAL PENTRU  
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2021 

50% - 100% 50,00% 

   

 



Art. 470 alin. (5) 
     

 

 
 

 
 
 

Numărul de axe și greutatea brută  
 

încărcată maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL  

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2021 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 

motoare 

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau 

echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie pentru 

axele motoare 

I două axe 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai 
mică de 13 tone 

0 150.47 0 156.19 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai 
mică de 14 tone 

150.47 418.55 156.19 434.45 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai 
mică de 15 tone 

418.55 588.09 434.45 610.44 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai 
mică de 18 tone 

588.09 1331.93 610.44 1382.54 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 588.09 1331.93 610.44 1382.54 

I
I 

3 axe 

 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai 
mică de 17 tone 

150.47 262.79 156.19 272.78 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai 
mică de 19 tone 

262.79 539.34 272.78 559.83 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai 
mică de 21 tone 

539.34 700.41 559.83 727.03 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai 
mică de 23 tone 

700.41 1080.08 727.03 1121.12 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai 
mică de 25 tone 

1080.08 1677.35 1121.12 1741.09 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai 
mică de 26 tone 

1080.08 1677.35 1121.12 1741.09 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1080.08 1677.35 1121.12 1741.09 

I
I
I 

4 axe 



 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai 
mică de 25 tone 

700.41 709.62 727.03 736.59 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai 
mică de 27 tone 

709.62 1108.35 736.59 1150.47 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai 
mică de 29 tone 

1108.35 1760.00 1150.47 1826.88 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai 
mică de 31 tone 

1760.00 2610.86 1826.88 2710.07 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai 
mică de 32 tone 

1760.00 2610.86 1826.88 2710.07 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1760.00 2610.86 1826.88 2710.07 



Art. 470 alin. (6) 
     

 

Numărul de axe și greutatea brută 
încărcată maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL  

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2021 

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau un 

echivalentele 
recunoscute 

alte sisteme de 
suspensie 

pentru axele 
motoare 

Ax(e) 
motor(oare) cu 

sistem de 
suspensie 

pneumatică 
sau un 

echivalentele 
recunoscute, 

majorate 

alte sisteme de 
suspensie 

pentru axele 
motoare, 
majorate 

I 2 + 1 axe 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai 
mică de 14 tone 

0 0 0 0 

 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai 
mică de 16 tone 

0 0 0 0 

 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai 
mică de 18 tone 

0 67.81 0 70.39 

 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai 
mică de 20 tone 

67.81 155.76 70.39 161.68 

 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai 
mică de 22 tone 

155.76 364.50 161.68 378.35 

 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai 
mică de 23 tone 

364.50 480.94 378.35 499.22 

 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai 
mică de 25 tone 

480.94 850.86 499.22 883.19 

 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai 
mică de 28 tone 

850.86 1491.91 883.19 1548.60 

 9 Masa de cel puțin 28 tone 850.86 1491.91 883.19 1548.60 

I
I 

 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai 
mică de 25 tone 

146.22 340.13 151.78 353.05 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai 
mică de 26 tone 

340.13 559.46 353.05 580.72 

 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai 
mică de 28 tone 

559.46 821.19 580.72 852.40 

 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai 
mică de 29 tone 

821.19 991.79 852.40 1029.48 

 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai 
mică de 31 tone 

991.79 1628.60 1029.48 1690.49 

 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai 
mică de 33 tone 

1628.60 2260.12 1690.49 2346 

 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai 
mică de 36 tone 

2260.12 3432.04 2346 3562.46 

 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai 
mică de 38 tone 

2260.12 3432.04 2346 3562.46 

 9 Masa de cel puțin 38 tone 2260.12 3432.04 2346 3562.46 

I
I
I 

 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai 
mică de 38 tone 

1799.19 2503.83 1867.56 2598.98 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai 
mică de 40 tone 

2503.83 3402.37 2598.98 3531.66 

 3 Masa de cel puțin 40 tone 2503.83 3402.37 2598.98 3531.66 

I
V 

 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai 
mică de 38 tone 

1589.40 2207.14 1649.80 2291.01 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai 
mică de 40 tone 

2207.14 3052.70 2291.01 3168.70 



 

 

 

 

 

 
Art. 470  alin. (7)                                                       Remorci, semiremorci sau rulote 

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  
STABILITE  

PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE 
STABILITE  

DE CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

Impozit - lei - Impozit - lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv    9.54 9.90 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 36.02 37.39 

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  55.10 57.19 

d. Peste 5 tone 67.81 70.39 

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz 
personal 

22.25 23.10 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 59.34 61.59 

3. Bărci cu motor 222.52 230.98 

4. Nave de sport și agrement 529.80 549.93 

5. Scutere de apă 222.52 230.98 

6. Remorchere și împingătoare: X x 

a) până la 500 CP, inclusiv 592.32 614.83 

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 963.18 999.78 

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1481.31 1507.60 

d) peste 4000 CP 2370.32 2460.39 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din 
acesta 

192.85 200.18 

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X x 

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

192.85 200.18 

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

296.69 307.96 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 519.20 538.93 

 
Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate 
asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.  
În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal 
local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile 
de la data dobândirii și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 
înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.  
În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligația să 
depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de 
lucru, după caz, și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 
înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.” 
În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația să depună o declarație la organul fiscal 
în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile 
de la data radierii, și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.  
Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie 
inclusiv.  

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai 
mică de 44 tone 

3052.70 4516.01 3168.70 4687.62 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 3052.70 4516.01 3168.70 4687.62 

V  

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai 
mică de 38 tone 

903.84 1093.51 938.19 1135.06 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai 
mică de 40 tone 

1093.51 1633.90 1135.06 1695.99 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai 
mică de 44 tone 

1.633.90 2600.25 1695.99 2699.06 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 1.633.90 2600.25 1695.99 2699.06 



Pentru plata cu anticipație 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 bonificație de 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului 
local.  
Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de 
până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în 
proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiași unități 
administrativ- teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.  
 
 
 
 

CAPITOLUL IV – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE 
CONSTRUIRE ȘI A ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII 

 
Orice persoană care trebuie să obțină un certificat, un aviz sau o autorizație menționată în prezentul capitol trebuie să 
plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale înainte de a i se elibera 
certificatul, avizul sau autorizația necesară.  
 

Art. 474 alin. (1)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de 
urbanism, în mediul urban    

NIVELURILE  STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

Suprafața pentru care se obține certificatul de 
urbanism 

- lei - - lei -/rural 

a) până la 150 m² inclusiv 3 3 

b) între 151 și 250 m² inclusiv 3 3 

c) între 251 și 500 m² inclusiv 4 4 

d) între 501 și 750 m² inclusiv 5 5 

e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 7 7 

f) peste 1.000 m² 7 + 0,005 lei/m
2
, pentru 

fiecare m
2
 care depășește 

1.000 m
2
 

7 + 0,005 lei/m
2
, pentru 

fiecare m
2
 care depășește 

1.000 m
2
 

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

16(15.90) 17 

Art. 474 alin. (10)   
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau 
excavări 

5 5 

Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, 
containere, tonete, cabine, spații de expunere, 
corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame 
situate pe căile și în spațiile publice 

8 8 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind 
lucrările de racorduri și branșamente 

14 15 

Art. 474 alin. (16)  
Taxa pentru eliberarea certificatului de 
nomenclatură stradală și adresă 

10(9.54) 10 

Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de 
funcționare 

21(21.19) 22 

Art. 475 alin. (2)   
Taxele pentru eliberarea atestatului de 
producător, respectiv pentru eliberarea carnetului 
de comercializare a produselor din sectorul 
agricol 

53(52.98) 55) 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a 
autorizației privind desfășurarea unor activități 
pentru o suprafață de până la 500 m

2
, inclusiv 

106 lei/an pana la 500 mp 
 

110 lei/an pana la 500 mp 
 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a 
autorizației privind desfășurarea unor activități 
pentru o suprafață mai mare de 500 m

2
 

265 lei/an peste 500 mp 
 

275 lei/an peste 500 mp 
 

 
 
 
 



 
 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

COTELE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

2% 2,00% 

Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

NIVELURILE  STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

- lei/m
2
 sau fracțiune de m

2 

- 
- lei/m

2
 sau fracțiune de m

2 
- 

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care 
persoana derulează o activitate economică 

31 32 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau 
oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și 
publicitate 

21 22 

CAPITOLUL VI - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

a) 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 competiție sportivă 
internă sau internațională 

2 % 

 
2 % 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice 
decât cele enumerate la lit. a) 

5 % 
5 % 

CAPITOLUL VII – TAXE SPECIALE 

Art. 484 
Taxe speciale 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

Sunt prevăzute în anexa A 

CAPITOLUL VIII – ALTE TAXE LOCALE 

 
NIVELURILE  STABILITE 

PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea 
procedurii de divorț pe cale administrativă. 
Taxa poate fi majorată prin hotărâre a 
consiliului local, fără ca majorarea să poată 
depăși 50% din această valoare*. 

530 550 

Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de 
copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 
de pe alte asemenea planuri. 

21 22 

Taxe de închiriere spații și terenuri Sunt prevăzute în anexa B 

 

CAPITOLUL  IX – SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

Art. 493 
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)  

LIMITELE  STABILITE 
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

- lei - - lei - 

 lit. a) se sancționează cu amendă 100 104 

 lit. b) se sancționează cu amendă 300 311 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, 
după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare 
la spectacole constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă 

350 363 



 (4
1
) Necomunicarea informațiilor și a documentelor 

de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în 
termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data 
solicitării constituie contravenție și se sancționează 
cu amendă  

700 727 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se 
majorează cu 300%.    

 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se 
sancționează cu amendă 

300 311 

 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se 
sancționează cu amendă 

1200 1246 

 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 
înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea, 
după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare 
la spectacole constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă 

1500 1557 

 

CAPITOLUL  VII – TAXE SPECIALE 
Anexa 

A 

Art. 484 
Taxe 
speciale 

„(2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General 
al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale pentru 
serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare.” 

NIVELURILE 
STABILITE 

DE 
CONSILIUL 

LOCAL 
PENTRU 

ANUL 2020 
- lei - 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU 
ANUL 2021 

- lei - 

Nr. 
crt. 

Temeiurile juridice, inclusiv 
hotărârile Consiliului Local 

prin care s-au instituit 
aceste taxe speciale 

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI 
DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN CARE 

S-AU INSTITUIT ACESTEA  

1 
Art. 6  alin. (2) din  
Ordonanța Guvernului nr. 
99/2000 … 

Taxe speciale pentru eliberarea acordului 
privind exercitarea activității de 
comercializare în zone publice 

52 54 

2 
Art. 9 alin. (1) Legea nr. 
544/2001 … 

Taxe speciale pentru recuperarea 
costurilor serviciilor de copiere a 
documentelor 

0,50 lei/pagina 0,50 lei/pagina 

3,1 
1. Art. 23 alin. (3) din 
Ordinul ministrului 
administrației și internelor 
nr. 1501/2006 
2. Procedura de înregistrare 
și de radiere a vehiculelor la 
nivelul primarului 
………………………., 
aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 
……/20…. 

Taxe speciale pentru recuperarea 
contravalorii certificatului de înregistrare 

31 32 

 
3.2 

Taxe speciale pentru recuperarea 
contravalorii plăcuțelor cu număr de 
înregistrare 

21 lei plăcuțe 
motorete 
26 lei plăcuțe 
pe un rând 
31 lei plăcuțe 
pe 2 rânduri 

22lei plăcuțe 
motorete 
27 lei plăcuțe 
pe un rând 
32 lei plăcuțe 
pe 2 rânduri 

4 H.C.L.NR.48/2019 
Taxa speciala pentru închirierea 
tractorului și a remorcii lei/oră 

157 163 

5 
H.C.L.NR.48/2019 Taxa speciala pentru închirierea 

buldoexcavatorului lei/oră 
157 163 

6 
H.C.L.NR.48/2019 Taxa speciala pentru apa consumata de 

la sistemul public  
2 lei/mc 2 lei/mc 

7 
H.C.L.NR.48/2019 Taxa speciala pentru vidanjare fose 

septice 
105 109 

 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLUL  VIII – ALTE TAXE LOCALE Anexa 
B 

 NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

 - lei - 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

-  lei - 

Taxa închiriere cămin cultural Bogdand  106 lei/zi 110 lei/zi 

Taxa închiriere cămin cultural Babța  106 lei/zi 110 lei/zi 

Taxa închiriere cămin cultural Corund pentru nuntă 106 lei/zi 110 lei/zi 

Taxa închiriere cămin cultural Ser 106lei/zi 110 lei/zi 

Taxa închiriere spațiudin clădirea sediu CAP 
Bogdand pentru activități poștale 

2 euro/mp/lună 2 euro/mp/lună 

Taxa închiriere spațiu din clădirea sediu CAP 
Bogdand 

159 lei/lună 165 lei/lună 

Taxa închiriere magazia de cereale 0.52 lei/mp/lună 0.52 lei/mp/lună 

Taxa închiriere teren pentru TELEKOM SA 1$/mp/lună 1$/mp/lună 

 
 

REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIUL LOCAL Anexa C 

N
r
. 
c
r
t
. 

Temeiurile juridice 

1. 1 Art. 456 alin. (2) lit.a.scutire impozit/taxa pe clădiri pentru clădiri care,potrivit legii,sunt clasate ca monumente 
istorice,de arhitectură sau arheologice,muzee ori case memoriale 

2.  Art. 456 alin. (2) lit.c.scutire impozit/taxa pe clădiri pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale 
de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizare de servicii sociale 

3.  Art. 456 alin. (2) lit.h.scutire impozit pe cladiri pentru clădirea nouă cu destinație de locuință realizată în condițiile 
Legii locuinței nr.114/1996 pe o perioada de 10 ani de la finalizarea construcției 

4.  Art. 464 alin. (4) lit.f.scutire pentru terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru 
activitățile fără scop lucrativ 

 

Anexele A, B, C  fac parte integrantă din prezenta anexă. 

 
 

Adoptată în şedinţa ordinară din_______________. 
 

 
INIȚIATOR, 

PRIMARUL COMUNEI, 
BOJAN AUREL 

L.S 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 9 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 

 
 


