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    Anexa nr.1 

                     la H.C.L. nr. 23/26.05.2020 

        

IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 
                 - 2021- 

 
1.Impozitul pe clădiri 
  A. Impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile-anexă aflate în proprietatea   

persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cote de 0,08 % asupra valorii impozabile la 

clădiri. 

 

Tipul clădirii Valoarea impozabilă 

-lei/mp- 

A.Clădire cu cadre din beton armat sau cu 

pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din 

orice alte materiale rezultate în urma 

unui tratament termic şi/sau chimic 

660 

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 

220 

C. Clădire anexă cu cadre din beton armat 

sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă 

sau din orice alte materiale rezultate în 

urma unui tratament termic şi/sau chimic 

192 

D.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 

82 

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     

F. În cazul contribuabilului care deţine la 

aceeaşi adresă încăperi amplasate la 

subsol, la 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     

 

    (1)  Valoarea impozabilă a clădirilor se determină prin înmulţirea suprafeţei construite 

desfăşurate a acesteia ,exprimată în metri pătraţi cu valoarea impozabilă corespunzătoare 

tabelului de sus , în funcţie de rangul localităţii şi zona în cadrul rangului,prin aplicarea unui 

coeficient de corecţie,astfel: 
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RANG IV       ZONA A-coeficient corecţie.....1,10 

 ZONA B-coeficient corecţie.....1,05 

                              ZONA C-coeficient corecţie......1,00 

  ZONA D –coeficient corecţie....0,95 

 

 

                           RANG  V       ZONA A-coeficient corecţie.....1,05 

                                     ZONA B-coeficient corecţie.....1,00 

                   ZONA C-coeficient corecţie......0,95 

                                                   ZONA D –coeficient corecţie....0,90  

. 

 

    (2) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederolor de mai sus se 

reduce în funcţie 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 referinţă; 

    b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, 

la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 

    c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la 

data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

    (3) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere 

fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost 

efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă 

care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru 

asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de 

reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte 

lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a 

celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, 

creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. 

Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare 

majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii 

executării lucrărilor. 

 

B. Impozitul pe clădirile nerezidențiale  aflate în proprietatea   persoanelor fizice se calculează 

astfel : 

 
    (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 

fizice, impozitul pe clădiri se stabilește  cota de  0,2 % asupra valorii care 

poate fi: 
    a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 

autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 
    b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, 

construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; 
    c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul 

de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului 

de referinţă. 
    (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor 

fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri 

se  stabilește  cota de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 
    (3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform 

prevederilor alin. (1), impozitul se stabilește  cota de 2% asupra valorii 
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impozabile determinate conform art. 457 din Codul fiscal 

 

 

 

C. Impozitul pe clădirile  cu destinație mixtă aflate în proprietatea   persoanelor fizice se 

calculează astfel : 

 
    (1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea 

persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat 

pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 din Codul fiscal 

cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform 

art. 458 din Codul fiscal 
    (2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal 

la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează 

conform art. 457 din Codul fiscal 
    (3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop 

nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli: 
    a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal 

la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează 

conform art. 457 din Codul fiscal 
    b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal 

la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile 

sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, 

impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458 din Codul 

fiscal 

 

D.Impozitul / taxa pe clădirile  deținute de persoanele  juridice se calculează astfel : 

 
    (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 

persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se stabilește  cota de  0,08% 

asupra valorii impozabile a clădirii. 
    (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 

persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se stabilește  cota de  0,2%   

asupra valorii impozabile a clădirii. 
    (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 

persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, 

impozitul/taxa pe clădiri se stabilește  cota de 0,4% asupra valorii impozabile 

a clădirii. 
    (4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea 

persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat 

pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul 

calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau 

(3). 
    (5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a 

clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 

decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi 

poate fi: 
    a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 
    b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator 

autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în 

vigoare la data evaluării; 
    c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, 

construite în cursul anului fiscal anterior; 
    d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul 

de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 
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    e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing 

financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un 

evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor 

aflate în vigoare la data evaluării; 
    f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea 

înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată 

concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de 

folosinţă, după caz. 
    (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza 

unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în 

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data 

evaluării. 
    (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin 

persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a 

procedurii falimentului. 
    (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea 

impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota 

impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 
    (9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe 

clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de 

referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), 

după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii. 
     

 

E. Plata impozitului/taxei 
    (1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la 

datele de 31 martie 2021 şi 30 septembrie 2021, inclusiv. 
    (2) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către 

contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul 

termen de plată. 
    5) Taxa pe clădiri se plăteşte 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 folosinţă. 

 

 

2.Taxa pe clădiri 
(1) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a 

unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în 

administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de 

drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a 

concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 

folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 
   (2) Taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu perioada pentru care este 

constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 
   (3) Pe perioada în care pentru o clădire se plăteşte taxa pe clădiri, nu se 

datorează impozitul pe clădiri. 
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3.Impozitul pe terenuri 
  Impozitul pe teren  în intravilanul localităţii se calculează anual în sumă fixă pe 

mp.  de teren   pe ranguri de localităţii ,zone şi categorii de folosinţă 

  

 A/Terenuri intravilane - terenuri cu construcţii   : 

 

 RANG IV    Zonele     A=  782  lei /ha 

                            B=  625 lei /ha 

                  C=  470 lei /ha 

                  D=  306 lei /ha 

   

 RANG  V   Zonele     A= 625 lei /ha. 

                                           B=  470 lei/ha.    

                          C= 312 lei/ha 

      D=  157 lei /ha 

 B/Terenuri intravilane-– terenuri  fără construcții  și  terenurile având  alte categorii de 

folosință  : 

Nr. 

crt 

Categoria de 

folosinţă 

Zona A 

-lei/ha- 

Zona B 

-lei/ha- 

Zona C 

-lei/ha- 

Zona D 

-lei/ha- 

1 Teren arabil 30 23 21 17 

2 Păşune 23 21 17 15 

3 Fîneaţă 23 21 17 15 

4 Vie 51 38 30 21 

5 Livadă 58 51 38 30 

6 Pădure sau alt 

teren cu 

vegetaţie 

forestieră 

30 23 21 17 

7 Teren cu ape 17 15 8 x 

8 Drumuri  şi căi 

ferate 

x x x x 

9 Teren 

neproductiv 

x x x x 

 

 -la nivelurile  prevăzute în tabloul de mai sus se aplică un coeficient de corecţie  de 1,10 

pentru localităţile de rang IV  şi un coeficient de corecţie de 1,00 pentru localităţile de rang V. 

 

 

C. / Terenuri extravilane-următoarele categorii de folosinţă : 

 

  

Nr. 

Crt. 

Categoria de folosinţă Impozit  ( lei / ha ) 

 

1 Teren cu construcţii 24 

2 Teren arabil  47 

3 Păşune  22 

4 Fîneaţă  22 

5 Vie pe rod ,alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1 53 
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5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 

6 Livadă pe rod ,alta decît cea prevăzută la nr. 

crt.6.1 

53 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră ,cu 

excepţia celui prevăzut la nr. crt.7.1 

8 

7.1 Pădure în vîrstă de până la 20 de ani şi pădure cu 

rol de protecţie 

0 

8. Teren cu apă ,altul decît cel cu amenajări 

piscicole 

1 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 28 

9. Drumuri şi căi ferate  0 

10. Teren neproductiv 0 

 

-la nivelurile  prevăzute în tabloul de mai sus se aplică  coeficienții  de corecţie : 
 

RANG IV       ZONA A-coeficient corecţie.....1,10 

 ZONA B-coeficient corecţie.....1,05 

                              ZONA C-coeficient corecţie......1,00 

  ZONA D –coeficient corecţie....0,95 

 

 

                           RANG  V       ZONA A-coeficient corecţie.....1,05 

                                     ZONA B-coeficient corecţie.....1,00 

                   ZONA C-coeficient corecţie......0,95 

                                                   ZONA D –coeficient corecţie....0,90  

 
D.Plata impozitului şi a taxei pe teren 
    (1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele 

de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
    (2) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către 

contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se 

plăteşte integral până la primul termen de plată. 
    (3) Taxa pe teren se plăteşte 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 folosinţă. 

 

4.Taxa pe terenuri 
   
    (1) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a 

unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în 

administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care 

reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului 

de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren. 
     
    (2) Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este 

constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă. 
    (3) Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se 

datorează impozitul pe teren. 
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5.Impozitul pe  mijloacele  de transport. 
 

   
    Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea 

cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune 

din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 a.Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

 

  I. Vehicule înmatriculate   lei/an/ 200 cm3 

sau fracţiune   

1. Motociclete ,tricicluri,cvadricicluri  şi autoturisme cu 

capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv 

8 

2.Motociclete ,tricicluri și cvadricicluri   cu capacitatea 

cilindrică de peste 1600 cm3 inclusiv 

9 

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3  şi  

2000 cm3 inclusiv 

20 

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3  şi  

2600 cm3 inclusiv 

79 

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3  şi  

3000 cm3 inclusiv 

159 

6.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste  3001 cm3 . 320 

7.Autobuze ,autocare ,microbuze 26 

8.Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de 

până la 12 tone inclusiv 

32 

9.Tractoare înmatriculate 20 

  

  II. Vehicule înregistrate  

1.Vehicule cu capacitate cilindrică : lei/an/ 200 cm3 

 

1.1 Vehicule înregistrate  cu capacitate cilindrică <4.800 cmc. 4 

1.2 Vehicule înregistrate  cu capacitate cilindrică n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

>4.800 cmc. 

6 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 55  lei/an 

 

 
Pentru ataşe taxa anuală este de 50% din taxa datorată pentru motociclete, . 
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b.Pentru autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată  egală sau mai mare de  12 tone  

 
       

 

 ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 

 │     Numărul de axe şi greutatea brută încărcată    │        Impozitul      │ 

 │                  maximă admisă                     │       (în lei/an)     │ 

 │                                                    ├─────────────┬─────────┤ 

 │                                                    │    Ax(e)    │  Alte   │ 

 │                                                    │ motor(oare) │sisteme  │ 

 │                                                    │ cu sistem   │  de     │ 

 │                                                    │de suspensie │suspensie│ 

 │                                                    │ pneumatică  │ pentru  │ 

 │                                                    │    sau      │ axele   │ 

 │                                                    │echivalentele│ motoare │ 

 │                                                    │ recunoscute │         │ 

 ├───┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 

 │  I│două axe                                                                │ 

 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 

 │   │ 1│Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de   │      0      │    157  │ 

 │   │  │13 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 2│Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de   │    157      │    434  │ 

 │   │  │14 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 3│Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de   │    434      │    610  │ 

 │   │  │15 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 4│Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de   │    610      │  1.383  │ 

 │   │  │18 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 5│Masa de cel puţin 18 tone                    │    610      │  1.383  │ 

 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 

 │ II│3 axe                                                                   │ 

 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 

 │   │ 1│Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de   │    151      │    273  │ 

 │   │  │17 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 2│Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de   │    273      │    561  │ 

 │   │  │19 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 3│Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de   │    561      │    728  │ 

 │   │  │21 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 4│Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de   │    728      │    1120 │ 

 │   │  │23 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 5│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │    1120     │  1.742  │ 

 │   │  │25 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 6│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │    1120     │  1.742  │ 

 │   │  │26 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 7│Masa de cel puţin 26 tone                    │    1120     │  1.742  │ 

 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 
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 │III│4 axe                                                                   │ 

 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 

 │   │ 1│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │    728      │    737  │ 

 │   │  │25 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 2│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │    737      │   1151  │ 

 │   │  │27 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 3│Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de   │    1151     │  1.827  │ 

 │   │  │29 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 4│Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de   │  1.827      │  2.710  │ 

 │   │  │31 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 5│Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de   │  1.827      │  2.710  │ 

 │   │  │32 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 6│Masa de cel puţin 32 tone                    │  1.827      │  2.710  │ 

 └───┴──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘ 

 
 

 
  c. Pentru combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 

transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, 

impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în 

tabelul următor: 

 

 ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐ 

 │     Numărul de axe şi greutatea brută încărcată    │        Impozitul      │ 

 │                  maximă admisă                     │       (în lei/an)     │ 

 │                                                    ├─────────────┬─────────┤ 

 │                                                    │   Ax(e)     │ Alte    │ 

 │                                                    │ motor(oare) │sisteme  │ 

 │                                                    │ cu sistem   │  de     │ 

 │                                                    │de suspensie │suspensie│ 

 │                                                    │ pneumatică  │ pentru  │ 

 │                                                    │    sau      │ axele   │ 

 │                                                    │echivalentele│motoare  │ 

 │                                                    │ recunoscute │         │ 

 ├───┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 

 │  I│2 + 1 axe                                                               │ 

 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 

 │   │ 1│Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de   │       0     │      0  │ 

 │   │  │14 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 2│Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de   │       0     │      0  │ 

 │   │  │16 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 3│Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de   │       0     │     71  │ 

 │   │  │18 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 4│Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de   │      71     │    162  │ 

 │   │  │20 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 5│Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de   │     162     │    378  │ 

 │   │  │22 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
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 │   │ 6│Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de   │     378     │    489  │ 

 │   │  │23 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 7│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │     489     │    882  │ 

 │   │  │25 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 8│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │     882     │  1.549  │ 

 │   │  │28 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 9│Masa de cel puţin 28 tone                    │     882     │  1.549  │ 

 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 

 │ II│2+2 axe                                                                 │ 

 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 

 │   │ 1│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │     152     │    353  │ 

 │   │  │25 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 2│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │     353     │    581  │ 

 │   │  │26 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 3│Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de   │     581     │    852  │ 

 │   │  │28 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 4│Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de   │     852     │   1.030 │ 

 │   │  │29 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 5│Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de   │    1.030    │  1.691  │ 

 │   │  │31 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 6│Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de   │   1.691     │  2.346  │ 

 │   │  │33 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 7│Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de   │   2.346     │  3.562  │ 

 │   │  │36 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 8│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │   2.346     │  3.562  │ 

 │   │  │38 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 9│Masa de cel puţin 38 tone                    │   2.346     │  3.562  │ 

 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 

 │III│2+3 axe                                                                 │ 

 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 

 │   │ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │   1.867     │  2.599  │ 

 │   │  │38 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de   │   2.599     │  3.532  │ 

 │   │  │40 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 3│Masa de cel puţin 40 tone                    │   2.599     │  3.532  │ 

 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 

 │ IV│3+2 axe                                                                 │ 

 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 

 │   │ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │   1.650     │  2.291  │ 

 │   │  │38 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de   │   2.291     │  3.168  │ 

 │   │  │40 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 
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 │   │ 3│Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de   │   3.168     │  4.688  │ 

 │   │  │44 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 4│Masa de cel puţin 44 tone                    │   3.168     │  4.688  │ 

 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤ 

 │ V │3+3 axe                                                                 │ 

 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤ 

 │   │ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │     938     │  1.135  │ 

 │   │  │38 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de   │    1.135    │  1.696  │ 

 │   │  │40 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 3│Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de   │   1.696     │  2.699  │ 

 │   │  │44 tone                                      │             │         │ 

 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤ 

 │   │ 4│Masa de cel puţin 44 tone                    │   1.696     │  2.699  │ 

 └───┴──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘ 

 
 

 
d.Pentru  remorci,  semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie 

de autovehicule prevăzută mai sus, impozitul pe mijloacele de transport este 

egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor:  
 

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ 

 │                  Masa totală maximă autorizată              │    Impozit   │ 

 │                                                             │    - lei -   │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │a. Până la 1 tonă, inclusiv                                  │       9      │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone                   │      37      │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone                   │      57      │ 

 ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ 

 │d. Peste 5 tone                                              │      71      │ 

 └─────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ 

 

 

6.Taxe pentru eliberarea certificatelor,avizelor şi autorizaţiilor : 
 

Taxa pentru eliberarea  certificatului  de  urbanism este 50%  din : 

a. până la 150 mp inclusiv........6 lei 

b. între 151-250 mp…………… 7 lei 

c.între 251-500 mp.....................9 lei 

d. între 501-750 mp..................  13 lei 

e. între 751-1000mp...................16  lei 

f. peste1000 mp……………..…..16 lei +0,01 lei /mp pentru fiecare mp.ce depăşeşte suprafaţa de 

1000mp. 

 

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială 

sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii. 

       Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele 
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menţionate mai sus  este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, 

inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 

Taxa autorizare  înlocuire acoperiş(învelitoare ) : 

-casă cu suprafaţa mai mică de  50 mp -55 lei 

- casă cu suprafaţa mai mică de  100 mp -110 lei  

-casă cu suprafaţa peste  100 mp -165 lei 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire  pentru garduri este 1 % din 

valoarea autorizată a lucrărilor (în funcţie de materialul de construcţie ) ...45 lei/mp/gard de 

lemn , 110 lei/mp/gard de beton ,220  lei/mp/ gard de fier . 

  Taxa pentru eliberarea  autorizaţiei de foraje,excavare,studii geotehnice,ridicări 

topo,etc. taxa este de 17 lei/ 

  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru lucrările  de organizare de 

şantier,necesare execuţiei lucrărilor de bază,dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea taxa 

este de 3% din valoarea autorizată a lucrării. 

  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire,pentru organizarea de tabere de 

corturi,căsuţe,rulote, taxa este de 2% din valoarea autorizată a lucrării construcţiei 

  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri,tonete,spaţii de 

expunere,situate pe căile şi în spaţiile publice,precum  şi pentru amplasarea corpurilor şi a 

panourilor de afişaj,a firmelor şi a reclamelor taxa este de 8lei /mp. 

  Taxa pentru  eliberarea autorizaţiei  de desfiinţare a clădirilor,totală sau 

parţială,taxa este de 0,1% din valoarea impozabilă a acestora. 

  Taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de 

construcţie,taxa este de 30% din taxa iniţială. 

  Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor privind  lucrările  de branşamente şi 

racorduri la reţele publice   de apă,canalizări,gaze,energie  electrică,telefoane,televiziune prin 

cablu , este de 15 lei. pentru fiecare racord 

  Taxa pentru eliberare aviz comisia de urbanism,taxa este 17  lei 

  Taxa pentru eliberarea certificatul de nomenclatură stradală,taxa este de  9 lei. 

  Taxa pentru eliberare/viză anuală   autorizaţie/acord pentru desfăşurarea unei 

activităţi economice  taxa este de 17  lei / an. 

  Taxa pentru eliberare/viză anuală  autorizaţie/acord de funcţionare taxa este 22 

lei./an 

  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte 

asemenea planuri,deţinute de consiliile  locale,pentru fiecare mp. de plan…34  lei/mp. 

  Taxa pentru eliberarea atestatului    de producător/viză anuală...... 66 lei  

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul 

agricol/viză anuală  ...... 22 lei 

  Taxa pentru eliberare/vizare anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 

de alimentaţie publică  55 lei 

Taxa pentru eliberare/vizare anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii  

înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a 

băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din 

economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de 

Statistică nr. 337/2007 în sumă de: 

    a) 110  lei, pentru o suprafaţă de până la 500 mp, inclusiv; 

    b) 220 pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp. 
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 7.Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 
 

  Contribuabilii care beneficiază sub diferite forme de serviciul de reclamă şi 

publicitate,sunt obligaţi să încheie contracte şi vor datora o taxă de 3% din valoarea 

contractului,excluzând T.V.A. 

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

suma este de  34 lei/mp sau fracţiune 

     b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi 

publicitate, suma este de 25  lei /mp sau fracţiune. 

 

8.Impozit pe spectacole 

 
a)  2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă 

manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 

competiţie sportivă internă sau internaţională; 

 

 b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 

 

 

9.Alte taxe locale  și speciale . 
  a.Taxă utilizarea temporară a locurilor publice se taxează cu 15 lei/zi. 

  b.Taxă atribuire număr de înregistrare pentru tractoare , maşini agricole şi 

forestiere, scutere .........55 lei 

  c.Taxă atribuire număr de înregistrare pentru căruţe .......27 lei 

  d.Taxă contravaloare plăcuță înregistrare pentru vehiculele înregistrate la 

Consiliul local......30 lei/buc. 

e.Taxă pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă ..........550 lei. 

  f.Taxă pentru  racordare la sistemul de alimentare cu apă ...........440 lei/racord  

 
     f. Taxa pentru serviciul de salubrizare ( colectare ,transport și depozitare deșeuri menajere ) : 

 

 (1)Taxa pentru serviciul de salubrizare  pentru persoanele fizice  se aplică în baza Declarației de 

impunere  conform Anexei nr.4 . 

 

         (2 ) Taxa pentru serviciul de salubrizare  pentru persoanele juridice ( agenți economici/instituții ) 

care își desfășoară activitatea pe raza localității  și nu au încheiat contract de salubrizare cu operatorul 

autorizat  de colectare a deșeurilor  FINANCIAR URBAN se aplică în baza Declarației de impunere  conform 

Anexei nr.5 . 

 

 (3) În cazul nedepunerii declarației de impunere ,obligația de plată a taxei de salubrizare va fi 

stabilită din oficiu în baza datelor din registrul agricol pentru persoanele fizice  (cu privire la numărul 

persoanelor din gospodărie) / datelor din evidențele fiscale pentru persoanele juridice . 

 

 (4) În cazul în care persoane din gospodărie sunt plecate din localitate ( studenți ,elevi ,la muncă 

în străinătate ,etc ) capul gospodăriei va depune acte doveditoare în acest sens ( adeverință student ,elev , 

contract  de muncă ,rezidență ,etc ) pentru a nu fi impuse la plata taxei de salubritate . 
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 (5) Taxele de salubrizare pentru anul 2021  sunt : 

- 6 lei / persoană  / lună  pentru deșeurile colectate din poartă în poartă (individual ) 

- 55 lei / casă de vacanță / an 

- 55 lei / perioada închirierii căminului cultural 

- 32 lei/ lună /persoane juridice (agenți economici/instituții ) care își desfășoară activitatea pe raza 

localității  și nu au încheiat contract de salubrizare (presări servicii ) cu operatorul autorizat  de 

colectare a deșeurilor  FINANCIAR URBAN 

 

  g. Taxă P.S.I. 2 lei/an 

  h.Taxă pază  10 lei /an/familie 

  i Taxă înregistrare contract de arendă ......10 lei/contract 

  j.Taxă înregistrare ofertă de vînzare teren extravilan ........55 lei/ofertă 
 

k.Taxa pentru închirierea căminelor culturale : 

 

I. Poienari  

 1.Închiriere  o  zi cu veselă ..........550  lei 

 2.Închiriere două zile cu veselă....660 lei  

 3.Închiriere  o zi fără veselă..........440 lei  

 4.Închiriere  o zi pentru parastase..........55 lei  

 

 

II. Jugur 

 1.Închiriere  o  zi cu veselă ..........550  lei 

 2.Închiriere două zile cu veselă....660 lei  

 3.Închiriere  o zi fără veselă..........440 lei  

 4.Închiriere  o zi pentru parastase..........55 lei  

 

 

  III. Groşani  

 1.Închiriere  o  zi cu veselă ........440 lei  

 2.Închiriere două zile cu veselă...550 lei  

 3.Închiriere  o zi fără veselă.......330 lei  

 4.Închiriere  o zi pentru parastase..........55 lei  

 

 

   

  IV. Valea Îndărăt 

 1.Închiriere  o  zi cu veselă ........330 lei  

 2.Închiriere două zile cu veselă...440 lei  

 3.Închiriere  o zi fără veselă.......220 lei  

 4.Închiriere  o zi pentru parastase..........55 lei  

 

 

 

 

  Preşedinte de şedinţă                 Contrasemnează 

  Chițu Gheorghe-Galileu                                                           Secretar general 

                   Boboc Remus Eduard  


