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Anexa nr. 1 la Proiectul de hotărâre nr. 341/SG/07.04.2021 

 

TABLOUL 

cuprinzand impozitele si taxele locale pe anul 2022 

 

 

 
 Capitolul I  Impozit si taxa pe cladiri  

 
Prevederi din Codul fiscal 

Aprobata de  

CL pt.2021 

Aprobata  

de CL pt. 

2022 

1.Cota de impozit pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexe 

Valorile impozabile pe mp de suprafata construita desfasurata sunt stabilite de  

Codul fiscal aprobat prin Legea 227/8.09.2015(art 457 alin 2),astfel :0.08%-0.2% 

0.1 % 0.1% 

                        

 

 

                          TIPUL CLADIRII 

 

 

Valoarea impozabila 

           Lei/mp 

  

Cu instalatii de 

apa, canalizare, 

electrice si 

incalzire 

(conditii 

cumulative) 

Fara instalatii 

de apa, 

canalizare, 

electrice sau 

incalzire 

A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti 

exteriori din caramida arsa sau din orice alte 

materiale rezultate in urma unui tratament termic 

si/sau chimic 

 

 

1128.46 

 

 

 

 

677.08 

 

 

B.Cladire cu pereti exteriori din lemn,din piatra 

naturala,din caramida nearsa,din valatuci sau din 

orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 

si/sau chimic 

 

 

338.46 

 

 

 

 

225.69 

 

 

C.Cladire anexa cu cadre din beton armat sau cu 

pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte 

materiale rezultate in urma unui tratament termic 

si/sau chimic 

 

 

225.69 

 

 

 

197.49 

 

 

D.Cladire anexa cu pereti exteriori din lemn, din 

piatra naturala,din caramida nearsa,din valatuci sau 

din orice alte materiale nesupuse unui tratament 

termic si/sau chimic 

 

141.06 

 

84.65 



E.In cazul contribuabilului care detine la aceeasi 

adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol, la 

mansarda utilizate ca locuinta in oricare dintre 

tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D 

75 % din suma 

care s-ar aplica 

cladirii 

75 % din suma 

care s-ar aplica 

cladirii 

F.In cazul contribuabilului care detine la aceeasi 

adresa incaperi amplasate la subsol, la demisol, la 

mansarda utilizate in alte scopuri decat locuinta in 

oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-

D 

50 % din suma 

care s-ar aplica 

cladirii 

50 % din suma 

care s-ar aplica 

cladirii 

Potrivit art 457 alin 6 din Codul fiscal,valorile impozabile mentionate mai sus, la lit A-F, 

se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea cu un 

coeficient de corectie (zona A/RANGUL IV =1.10 pentru Bogdand, zona A/RANGUL V 

= 1.05  pentru Babta,Corund,Ser) 

 

  

Potrivit art 457 alin 8 din Codul fiscal, valorile impozabile ale cladirilor se reduc in 

functie de anul terminarii acestora,dupa cum urmeaza: 

a)cu 50% pentru cladirea ce are o vechime de peste 100 ani la data de 1 ianuarie a anului 

fiscal de referinta 

b)cu 30% pentru cladirea ce are o vechime cuprinsa intre 50 ani si 100 ani inclusiv la 

data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta 

c)cu 10% pentru cladirea ce are o vechime cuprinsa intre 30 ani si 50 ani inclusiv la data 

de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta 

  

2. Cota de impozit pentru cladirile nerezidentiale 

0.2%-1,3% 

0.5% 0.5% 

Potrivit art 458 alin 1 din Codul fiscal,valoarea impozabila asupra careia se aplica cota 

de impozit, poate fi : 

a)valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinta 

b)valoarea finala a lucrarilor de constructii in cazul cladirilor noi construite in ultimii 5 

ani anteriori anului de referinta 

c)valoarea cladirilor ce rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate in 

cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta 

In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin 1, 

impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate 

conform art 457 

  

Pentru cladirile nerezidentiale, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul 

pe cladiri se calculeaza conform art 458 alin 3 din Codul fiscal cu o cota de 0.4% asupra 

valorii impozabile 

 

0.4% 

 

0.4% 

3. Impozitul pe cladiri cu destinatie mixta   

Conform art 459 alin 1 Cod fiscal, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului 

calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform art 457 cu impozitul 

determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential conform art 458 

  

Art 455 (1) Orice persoane ce are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza 

anual impozit pentru acea cladire 

(2) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-

teritoriale concesionate,inchiriate,date in administrare ori in folosinta,dupa caz oricaror 

entitati,altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri ce reprezinta sarcina 

fiscala a concesionarilor,locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 

folosinta,dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri 

  

1.Cota de impozit pentru cladirile rezidentiale juridice (art 460 alin 1) 0.08%-0.2% 0.1% 0.1% 

2. Cota de impozit pentru cladirile nerezidentiale juridice (art 460 alin 2)0.2%-1.3% 0.6% 0.6% 

3.Pentru cladirile cu destinatie mixta, impozitul se determina prin insumarea impozitului 

calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul calculat pentru 

suprafata folosita in scop nerezidential (art 460 alin 4) 

  

4.Cota de impozit in cazul cand nu se actualizeaza valoarea impozabila a cladirii in 5% 5% 



ultimii 5 ani anteriori anului de referinta (art 460 alin 8 Cod fiscal) 

5.Cota de impozit pentru cladirile nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul 

agricol este stabilita de Codul fiscal la art 460 alin 3 

0.4% 0.4% 

6.Prevederile de la art 460 alin 8 Cod fiscal nu se aplica in cazul cladirilor ce apartin 

persoanelor pentru care a fost pronuntata o hotarare definitiva de declansare a producerii 

falimentului 

  

7.In cazul in care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe cladiri nu a 

actualizat valoarea impozabila in utlimii 5 ani anteriori anului de referinta, diferenta de 

taxa fata de cea stabilita conform art 460 alin 1 si 2, dupa caz, va fi datorata de 

proprietarul cladirii 

  

 

 

Capi  Capitolul II Impozit si taxa pe teren  
 

  

Prevederi din Codul fiscal 

Aprobate de  

CL pt 2021 

Aprobate  

de CL  

pt 2022 

Art 463 (1). Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania, datoreaza 

pentru acesta , un impozit anual. 

(2) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor 

administrativ teritoriale,concesionate, inchiriate,date in administrare ori in folosinta, 

dupa caz,se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a 

concesionarilor,locatarilor,titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, in 

conditii similare impozitului pe teren 

  

1. Pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in Registrul Agricol la categorie de 

folosinta  terenuri cu constructii, impozitul (taxa) pe teren se stabileste la nivelurile 

exprimate in lei/ha,astfel : (art 465 alin 2) 

  

Zona in cadrul localitatii Lei/ha Lei/ha 

Zona A rangul IV 825.17 846.62 

Zona A rangul V 714.42 732.99 

 

           2. Pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in Registrul Agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu          

 constructii, impozitul (taxa) pe teren se stabileste la nivelurile exprimate in lei/ha,astfel : (art 465 alin 4) 

Categoria de 

folosinta a 

terenurilor 

Zona  

Nivelurile aprobate de CL pentru 2021 

Lei/ha 

Nivelurile aprobate de CL pentru anul 2022 

Lei/ha 

Zona A Zona B Zona C Zona A Zona B Zona C 

1. Teren arabil  30.81   31.61   

2. Pasune 23.11   23.71   

3. Vie 50.60   51.92   

4. Teren cu ape 16.50   16.93   

5. Livada 58.29   59.81   

6. Fanete 23.11   23.71   

7. Padure sau  

alt teren cu 

vegetatie 

forestiera  

30.81   31.61   

8.Drumuri si cai 

ferate 

0   0   

9.Terenuri 

neproductive 

0   0   

 

 Conform art 465, alin 5, impozitele(taxele) din tabelul de mai sus se ajusteaza cu coeficientul de corectie de 1.10 

 (Rangul IV-Bogdand),1.00Rangul V –Babta,Corund,Ser). 



 

3. In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in Registrul Agricol, la alta 

categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul (taxa) pe teren se calculeaza conform prevederilor alin 7, numai daca 

indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii : 

a) au prevazut in statut ca obiect de activitate agricultura 

b)au inregistrate in evidenta contabila pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate 

prevazut la lit a – art 465, alin 6 

 

4. Pentru terenul amplasat in extravilan, impozitul(taxa) se stabileste conform art 465 alin 7 din Codul fiscal, astfel : 

Categoria de folosinta  Nivelurile aprobate de CL pentru 

2021  Lei/ha 

Nivelurile aprobate de CL 

pentru anul 2022  Lei/ha 

Zona A Zona A 

1. Teren cu constructii 27.51 28.23 

2. Teren arabil 46.20 47.40 

3. Pasune 22.01 22.58 

4. Faneata 22.01 22.58 

5. Vie pe rod 54.99 56.42 

6.Vie pana la intrarea pe rod 0 0 

7. Teren cu amenajari piscicole 33.00 33.86 

8. Livada pe rod 54.99 56.42 

9.Livada pana la intrarea pe rod 0 0 

10. Teren cu apa, altul decat cel cu 

amenajari piscicole 

3.30 3.39 

11.Padure sau alt teren cu vegetatie 

forestiera 

9.90 10.16 

12.Padure in varsta de pana la 20 ani si 

padure cu rol de protectie 

0 0 

13. Drumuri si cai ferate 0 0 

14. Teren neproductiv 0 0 

 

Conform art 465 alin 7 din Codul fiscal, nivelurile la impozitul(taxa)pe teren din tabelul de mai sus se ajusteaza cu coeficientul de 

corectie(1.10) Bogdand,1.05 Babta.Corund,Ser, stabilit la art 457 alin 6 din Codul fiscal 

 

Capitolul III Impozitul pe mijloacele de transport art 470 alin 1 si 2 
 

 

 

Tipuri de autovehicule 

Nivelurile aprobate de CL 

pentru 2021 

Lei/ha 

 Suma in lei pentru fiecare 

grupa de 200 cmc sau fractiune 

din aceasta 

Nivelurile aprobate de CL 

pentru  2022 

 Suma in lei pentru fiecare 

grupa de 200 cmc sau fractiune 

din aceasta 

1. Motorete,tricicluri, cvadricicluri si 

autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana 

la 1600 cmc inclusiv 

 

8.95 

 

9.18 

2.Moticiclete,tricicluri si cvadricicluri cu 

capacitatea cilindrica de peste 1600 cmc 

9.90 10.16 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 

1601 si 2000 cmc inclusiv 

19.81 20.33 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 

2001 si 2600 cmc inclusiv 

79.20 81.26 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 

2601 si 3000 cmc inclusiv 

158.39 162.51 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de 

peste 3001 cmc 

318.97 327.26 

7. Autobuze , autocare , microbuze 26.41 27.10 



8. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu 

masa totala maxima autorizata de pana la 12 

tone inclusiv  

 

33.00 

 

33.86 

9. Tractoare inmatriculate 19.81 20.33 

10. Vehicule inregistrate  

    Vehicule cu capacitate cilindrica 

10.1 Vehicule inregistrate cu capacitate 

cilindrica mai mica de 4800 cmc  

10.2 Vehicule inregistrate cu capacitate 

cilindrica mai mare de 4800 cmc 

10.3 Vehicule fara capacitate cilindrica 

evidentiata 

Lei/200 cmc 

 

 

3.30 

 

5.51 

 

89.10 lei/an 

Lei/200 cmc 

 

 

3.39 

 

5.65 

 

      91.42 lei/an 

 

Art 470 alin 5 - autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone 

 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima 

admisa 

Impozit lei/an stabilit de 

Codul fiscal pentru 2021 

 

Impozit lei/an aprobat de CL 

pt  anul 2022 

Cu sistem de 

suspensie 

pneumatica 

sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 

de suspensie 

pentru axele 

motoare 

 

Cu sistem de 

suspensie 

pneumatica 

sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 

de suspensie 

pentru axele 

motoare 

 

I Doua axe  

 1 Masa de cel putin 12 to dar mai mica de 

13 to 

0 156.19 0 160.25 

 2 Masa de cel putin 13 to dar mai mica de 

14 to 

156.19 434.45 160.25 445.75 

 3 Masa de cel putin 14 to dar mai mica de 

15 to 

434.45 610.44 445.75 626.31 

 4 Masa de cel putin 15 to dar mai mica de 

18 to 

610.44 1382.54 626.31 1418.49 

 5 Masa de cel putin 18 to 610.44 1382.54 626.31 1418.49 

II Trei axe 

 1 Masa de cel putin 15 to dar mai mica de 

17 to 

156.19 272.78 160.25 279.87 

 2 Masa de cel putin 17 to dar mai mica de 

19 to 

272.78 559.83 279.87 574.39 

 3 Masa de cel putin 19 to dar mai mica de 

21 to 

559.83 727.03 574.39 745.93 

 4 Masa de cel putin 21 to dar mai mica de 

23 to 

727.03 1121.12 745.93 1150.27 

 5 Masa de cel putin 23 to dar mai mica de 

25 to 

1121.12 1741.09 1150.27 1786.36 

 6 Masa de cel putin 25 to dar mai mica de 

26 to 

1121.12 1741.09 1150.27 1786.36 

 7 Masa de cel putin 26 to  1121.12 1741.9 1150.27 1786.36 

III Patru axe 

 1 Masa de cel putin 23 to dar mai mica de 

25 to 

727.03 736.59 745.93 755.74 

 2 Masa de cel putin 25 to dar mai mica de 

27 to 

736.59 1150.47 755.74 1180.38 

 3 Masa de cel putin 27 to dar mai mica de 1150.47 1826.88 1180.38 1874.38 



29 to 

 4 Masa de cel putin 29 to dar mai mica de 

31 to 

1826.88 2710.07 1874.38 2780.53 

 5 Masa de cel putin 31 to dar mai mica de 

32 to 

1826.88 2710.07 1874.38 2780.53 

 6 Masa de cel putin 32 to  1826.88 2710.07 1874.38 2780.53 

 

 

Art 470 alin 6  - Combinatii de autovehicule,autovehicul articulat sau tren rutier de transport marfa cu masa totala 

maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone 

 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima 

admisa 

Impozit lei/an stabilit de 

Codul fiscal pentru 2021 

 

Impozit lei/an aprobat de CL 

pt  anul 2022 

Cu sistem de 

suspensie 

pneumatica 

sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 

de suspensie 

pentru axele 

motoare 

 

Cu sistem de 

suspensie 

pneumatica 

sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme 

de suspensie 

pentru axele 

motoare 

 

I 2+1 axe  

 1 Masa de cel putin 12 to dar mai mica de 

14 to 

0 0 0 0 

 2 Masa de cel putin 14 to dar mai mica de 

16 to 

0 0 0 0 

 3 Masa de cel putin 16 to dar mai mica de 

18 to 

0 70.39 0 72.22 

 4 Masa de cel putin 18 to dar mai mica de 

20 to 

70.39 161.68 72.22 165.88 

 5 Masa de cel putin 20 to dar mai mica de 

22 to 

161.68 378.35 165.88 388.19 

 6 Masa de cel putin 22 to dar mai mica de 

23 to 

378.35 499.22 388.19 512.20 

 7 Masa de cel putin 23 to dar mai mica de 

25 to 

499.22 883.19 512.20 906.15 

 8 Masa de cel putin 25 to dar mai mica de 

28 to 

883.19 1548.60 906.15 1588.86 

 9 Masa de cel putin 28 to  883.19 1548.60 906.15 1588.86 

II  

 1 Masa de cel putin 23 to dar mai mica de 

25 to 

151.78 353.05 155.73 362.23 

 2 Masa de cel putin 25 to dar mai mica de 

26 to 

353.05 580.72 362.23 595.82 

 3 Masa de cel putin 26 to dar mai mica de 

28 to 

580.72 852.40 595.82 874.56 

 4 Masa de cel putin 28 to dar mai mica de 

29 to 

852.40 1029.48 874.56 1056.25 

 5 Masa de cel putin 29 to dar mai mica de 

31 to 

1029.48 1690.49 1056.25 1734.44 

 6 Masa de cel putin 31 to dar mai mica de 

33 to 

1690.49 2346.00 1734.44 2407.00 

 7 Masa de cel putin 33 to dar mai mica de 

36 to 

2346.00 3562.46 2407.00 3655.08 

 8 Masa de cel putin 36 to dar mai mica de 

38 to 

2346.00 3562.46 2407.00 3655.08 



 9 Masa de cel putin 38 to  2346.00 3562.46 2407.00 3655.08 

III 2+3 axe 

 1 Masa de cel putin 36 to dar mai mica de 

38 to 

1867.56 2598.98 1916.12 2666.55 

 2 Masa de cel putin 38 to dar mai mica de 

40 to 

2598.98 3531.66 2666.55 3623.48 

 3 Masa de cel putin 40 to  2598.98 3531.66 2666.55 3623.48 

IV 3+2 axe 

 1 Masa de cel putin 36 to dar mai mica de 

38 to 

1649.80 2291.01 1692.69 2350.58 

 2 Masa de cel putin 38 to dar mai mica de 

40 to 

2291.01 3168.70 2350.58 3251.09 

 3 Masa de cel putin 40 to dar mai mica de 

44 to 

3168.70 4687.62 3251.09 4809.50 

 4 Masa de cel putin 44 to  3168.7 4687.62 3251.09 4809.50 

V 3+3 axe 

 1 Masa de cel putin 36 to dar mai mica de 

38 to 

938.19 1135.06 962.58 1164.57 

 2 Masa de cel putin 38 to dar mai mica de 

40 to 

1135.06 1695.99 1164.57 1740.09 

 3 Masa de cel putin 40 to dar mai mica de 

44 to 

1695.99 2699.06 1740.09 2769.24 

 4 Masa de cel putin 44 to  1695.99 2699.06 1740.09 2769.24 

 

Remorci, semiremorci sau rulote, care nu fac parte dintr-o combinatie de autovehicule - art.470 alin.7  

 

Masa totala maxima autorizata Nivelurile  stabilite Codul fiscal 

pentru 2021 

Impozit-lei 

Nivelurile aprobate de CL 

pentru anul 2022 

Impozit-lei 

A. pana la 1 tona inclusiv 9.90 10.16 

B. Peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone 37.39 38.36 

C. Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone 57.19 58.68 

D. Peste 5  tone 70.39 72.22 

 

 

 

Capitolul IV  Taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor  si autorizatiilor 
 

1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism art. 474 alin 1   

 

Suprafata pentru care se obtine 

certificatul de urbanism 

Nivelurile  aprobate de CL pentru 

2021 mediul rural taxa - lei  

 

Nivelurile aprobate de CL pentru anul 

2022 mediul rural taxa  - lei  

a) pana la 150 mp inclusiv 3 3 

b) intre 151 si 250 mp inclusiv 3 3 

c) intre 251 si 500 mp inclusiv 4 4 

d) intre 501 si 750 mp inclusiv 5 5 

e) intre 751 si 1000 mp inclusiv 7 7 

f) peste 1000 mp 7+0.005 lei/mp pt. fiecare mp care 

depaseste 1000 mp 

7+0.005 lei/mp pt. fiecare mp care 

depaseste 1000 mp 

2. Taxa pentru avizarea certificatului 

de urbanism de catre primar art.474 

17 17 



alin 4 

 

3. Taxa pentru eliberarea autorizatiei 

de foraje sau excavari art. 474 alin 10 

 

5 lei pt fiecare mp afectat 

 

5 lei pt fiecare mp afectat 

4. Taxa pentru autorizarea amplasarii 

de chioscuri, containere, tonete, 

cabine, spatii de expunere, corpuri si 

panouri de afisaj, firme si reclame 

situate pe caile si in spatiile publice-art 

454 alin 14 

 

8 lei/mp ocupat de constructie 

 

8 lei/mp ocupat de costructie 

  5. Taxa pentru eliberarea unei 

autorizatii privind lucrarile de 

racorduri si bransamente la retele 

publice de apa, canalizare, gaze 

termice, energie electrica , telefonie si 

televiziune prin cablu art. 454 alin 15 

 

 

15 lei pentru fiecare racord 

 

 

15 lei pentru fiecare racord 

6. Taxa pentru eliberarea autorizatiei 

de amenajare de tabere de corturi, 

casute sau rulote ori campinguri-art 

474 alin 13 

- 2% din valoarea autorizatiei a lucrarilor 

de constructie 

7. Taxa pentru eliberarea certificatului 

de nomenclatura stradala si adresa 

art.474 alin.16 

 

10 

 

10 

8. Taxa pentru eliberarea autorizatiilor 

sanitare de functionare art.475 alin.1 

22  23 

9. Taxa atestat de producator  55 56 

10. Taxa pentru eliberarea/vizarea 

anuala a autorizatiei privind 

desfasurarea activitatii de alimentatie 

publica art 475 alin 3 

a)Pana la 4000 lei pentru suprafata de 

pana la 500 mp 

b) Intre 4000 lei si 8000 lei pentru 

suprafata mai mare de 500 mp  

 

 

 

 

110 

 

275 

 

 

 

 

113 

 

282 

11. Taxa pentru eliberarea unei 

autorizatii de construire pt o cladire 

rezidentiala sau cladire anexa - art 

4744 alin 5 

 

0.5% din valoarea autorizata a 

lucrarilor de constructii 

 

0.5% din valoarea autorizata a 

lucrarilor de constructii 

12. Taxa pentru eliberarea autorizatiei 

de construire pt alte constructii decat 

cele prevazute la art 474 alin 5 

1% din valoarea autorizata inclusiv 

instalatiile aferente 

1% din valoarea autorizata inclusiv 

instalatiile aferente 

13. Taxa pentru prelungirea unui 

certificat de urbanism sau a unei 

autorizatii de construire art 474 alin 3 

si 8 

30% din taxa pt eliberarea 

certificatului sau a autorizatiei 

initiale 

30% din taxa pt eliberarea certificatului 

sau a autorizatiei initiale 

14. Taxa pentru eliberarea autorizatiei 

de desfiintare partiala sau totala a 

cladirilor – art 474 alin 9 

0.1% din valoarea impozabila 

stabilita pentru determinarea 

impozitului pe cladiri aferenta partii 

desfintate 

0.1% din valoarea impozabila stabilita 

pentru determinarea impozitului pe 

cladiri aferenta partii desfintate 

15. Taxa pentru eliberarea autorizatiei 

necesare pentru lucrari de organizare 

de santier care nu sunt incluse in alta 

autorizatie-art 474 alin 12 

- 3% din valoarea autorizata 

 

 



Capitolul  V   Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - art 477 
 

 Taxe aprobate de CL pentru 

2021 

Taxe aprobate de 

CL pentru 2022 

1. Taxa pentru serviciul de reclama si 

publicitate realizat in baza unui contract sau a 

unui alt fel de intelegere art.477 alin.5 

2% din valoarea serviciilor  

 

2% din valoarea 

serviciilor  

2. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si 

publicitate art.478 alin.2 

Lei/mp sau fractiune de mp Lei/mp sau 

fractiune de mp 

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care 

persoana deruleaza o activitate economica 

(firma instalata) 

 

32 

 

33 

b) in cazul oricarui alt panou de afisaj sau 

structura de afisaj pentru reclama si publicitate 

 

17 

 

17 

 

 Capitolul  VI  Impozitul pe spectacole art. 481 alin.1  

 

Manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate 

distractiva 

Nivelurile stabilite 

de Codul fiscal 

pentru 2021 

lei/mp 

Nivelurile aprobate 

de CL pt anul 2022 

lei/mp 

a) spectacol de teatru, prezentarea unui film, un spectacol de 

circ sau orice competitie sportiva-art 481 alin 2 

Pana la 2% la 

suma incasata din 

vanzarea biletelor 

2% 

b) Alte manifestari artistice decat cele prevazute la art 481 

alin 2 

Pana la 5% la 

suma incasata din 

vanzarea biletelor 

5% 

  
 Capitolul  VII  Taxe speciale art. 484 
  

1.Taxa speciala pentru inchirierea tractorului si a remorcii 167 lei/ora 

2.Taxa speciala pentru inchirierea buldoexcavatorului       167 lei/ora 

3.Taxa speciala pentru vidanjare fosa septica  112 lei/ora 

4.Taxa speciala pentru apa consumata de la sistemul public       2 lei/ora 
5 Taxa speciala de salubritate stabilita conform HCL nr.42/2020, 4  lei/persoana/ luna pentru persoane fizice,75 

lei/mc/punct de lucru pentru persoane juridice. 
 

Capitolul VIII  Alte taxe locale  art 486  
  

1.Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice in vederea desfasurarii activitatii de comert stradal .. 55 lei/zi 

2.Taxa pentru ocuparea temporara a locurilor publice in vederea depozitarii materialelor de constructii ....10 lei/luna 

3.Taxa pentru inregistrarea vehiculelor cu numere galbene .................................................................................  33 lei 

4.Taxa pentru eliberarea placutelor cu numerele, la vehiculele inregistrate ...........................................................30 lei 

5.Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa, art 486 alin 4 Cod fiscal......................  564 lei 

6.Taxa pentru eliberarea de copii heliografice,de planuri cadastrale sau dupa alte asemenea planuri detinute de 

Consiliul Local (documente privind eliberarea certificatului de preemtiune la vanzarea terenurilor in extravilan)-art 

486 alin 5 Cod fiscal ; Prin Codul fiscal se stabileste o taxa de pana la 32 lei inclusiv, iar pentru anul 2022, 

propunem sa fie aprobata o taxa de ....................................................................................................................... 23 lei  

 7.Taxa pentru eliberarea adeverintelor din Registrul Agricol .................................................................................3 lei  

 8.Taxa eliberare certificat de atestare fiscala ........................5 lei,in regim de urgenta........................................ 10 lei 

 9.Taxa  eliberare alte tipuri de adeverinte ...............................................................................................................5 lei.  

10.Taxa acord de functionare si vizare societati comeciale  .................................................................................110 lei 

11.Taxa pentru eliberare copii conform cu originalul de pe documentele din arhiva institutiei..................1 leu/ pagina  

12.Taxa inchiriere camine culturale.............................................................................................................. .....113 lei/zi 



13.Taxa inchiriere spatiu din cladirea sediu CAP Bogdand pentru activitati postale ..............................15 lei/mp/luna 

14.Taxa inchiriere magazia de cereale........................................................................................ ......... 0.53 lei/mp/luna 

15.Taxa inchiriere teren pentru Telekom SA.................................................................................................1$/mp/luna 

 

 

Capitolul   IX  Sanctiuni 
 

Faptele care constituie contraventii 

a) Limitele minime si maxime ale 

amenzilor in cazul persoanelor fizice  

 

Amenzile  

stabilite de 

Codul fiscal 

pentru 2020 

lei 

Amenzile aprobate de 

CL  pentru anul 2021 

 lei 

1. Depunerea peste termen a declaratiilor de 

impunere conform art.493 alin.2 lit a-Cod fiscal 

De la 71 la 283 

lei 

De la 77 la 307 lei 

2. Nedepunerea declaratiilor de impunere conform 

art.493 alin.2 lit b – Cod fiscal 

De la 283 la 

705 lei 

De la 307 la 765 lei 

3. Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea , 

inregistrarea , vanzarea , evidenta si gestionarea , 

dupa caz , a abonamentelor si biletelor de intrare la 

spectacole conform art. 493 alin.4 

De la 329 lei la 

1599 lei 

De la 357 lei la 1737 

lei 

b) Limitele minime si maxime ale amenzilor in cazul persoanelor juridice sunt cele stabilite mai 

sus la capitolul IX pct 1-3 majorate cu 300% conform prevederilor art 493 alin 5 din Codul fiscal  

 

Capitolul X Reduceri si scutiri acordate de Consiliul Local.Alte dispozitii 
 

1. Se aproba anularea creantelor fiscale  mai mici de 20 lei conform art. 266 alin. 5-7 din Codul de 

procedura fiscala, aprobat prin Legea nr. 207/2015 respectiv :  ’’Creantele fiscale restante aflate 

in sold la data de 31 decembrie a anului mai mici de 40 lei, pot fi anulate, iar in cazul creantelor 

fiscale  administrate de organul fiscal local, prin hotarare, autoritatile deliberative pot stabili 

plafonul creantelor fiscale care pot fi anulate si care nu poate depasi limita maxima de 40 lei.” 

2. Pentru plata cu anticipatie pana la data de 31.03.2022 inclusiv a impozitului pe cladiri, a 

impozitului pe teren si a impozitului pe mijloace de transport datorate pe intregul an 2022 de 

catre persoanele fizice si persoanele juridice, se acorda o bonificatie de 10%. 

3. Se aprobă acordarea scutirii de la plata impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele 

clădiri: 

a) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 

neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

b) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 

lucrativ; 

c) clădirile restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor 

imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine 

afectaţiunea de interes public;  

d) clădirile retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.94/2000 privind  retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din 

România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care 

proprietarul menţinea fectaţiunea de interes public;  

e) clădirile restituite potrivit art.1 alin.(5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care 

proprietarul menţinea afectaţiunea de interes public;  

f) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară; 

g) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 

modificările și completările ulterioare. 



h) clădire nouă cu destinație de locuință realizată în condițiile Legii locuinței nr.114/1996 pe o 

perioada de 10 ani de la finalizarea construcției 

i) clădiri care,potrivit legii,sunt clasate ca monumente istorice,de arhitectură sau 

arheologice,muzee ori case memoriale 

 

4. .  Se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren datorate pentru următoarele terenuri: 

a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea 

de interes public; 

b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru 

care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 

c) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 

neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

d) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; 

e) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării 

cercetărilor; 

f) terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 

341/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

g) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 

lucrativ; 

 

 

 

Adoptată în şedinţa ordinară  la __________. 
 

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: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 

 

 

 

 


