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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 Bod,  
în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  

 
 

Art. 453 – Dispozitii generale 
În înţelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă;  
b) clădire - orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai 
multe încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele 
structurale de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite; 
c) clădire-anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele 
asemenea; 
d) clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial; 
e) clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială; 
f) clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care 
satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii; 
g) nomenclatură stradală - lista care conţine denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a imobilelor 
pe fiecare stradă în parte, precum şi titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează pe fiecare localitate 
rurală şi urbană şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea adresei domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a sediului persoanei 
juridice, precum şi a fiecărui imobil, teren şi/sau clădire; 
h) rangul unei localităţi - rangul atribuit unei localităţi conform legii;  
i) zone din cadrul localităţii - zone stabilite de consiliul local, în funcţie de poziţia terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi 
de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, conform documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, registrelor 
agricole, evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidenţe agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului. 
Articolul 454 -Impozite şi taxe localeI sunt după cum urmează: 
 a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri;  
b) impozitul pe teren şi taxa pe teren;  
c) impozitul pe mijloacele de transport;  
d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;  
e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;  
f) impozitul pe spectacole;  
g) taxele speciale;  
h) alte taxe locale. 
 

ANEXA 1 
la Raportul nr.             /                     privind aprobarea nivelurilor valorilor impozabile, impozitele și taxele 

locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile aplicabile în anul fiscal 2021 
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I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ➢ Titlul IX – Impozite și taxe locale 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) - Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice 
*se majorează cota prevăzută la art. 457, alin. (1) la 0,18%. 
 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021  

0,18% 

Art. 457 alin. (2) - Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în 
metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp 
* Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației, valorile stabilite la art. 457, alin. (2), astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, 
pentru anul 2020 – 3,8%. 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  

Valoarea impozabilă 

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 

 
1.099,86 

 
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  

 
329,96 

 
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   

 
219,97 

 
192,48 

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   

 
137,48 

 
82,49 

E.  În  cazul  contribuabilului  care  detine  la  aceeasi  adresă  
încăperi amplasate la subsol, demisol  si/sau la mansardă, 
utilizate ca locuintă, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D 

 
75% din suma care s-ar aplica clădirii 

F.  În  cazul  contribuabilului  care  detine  la  aceea si  adresă  
încăperi amplasate la subsol, la demisol   si/sau la mansardă, 
utilizate în alte scopuri  decât  cel  de  locuintă,  în  oricare  
dintre  tipurile  de  clădiri  prevăzute la lit. A-D 

 

50% din suma care s-ar aplica clădirii 
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Prevederile Codului Fiscal  

COTA STABILITĂ PRIN LEGE 
PENTRU ANUL 2021 

Art. 458 alin. (1) - Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri 
se calculează prin aplicarea cotei 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, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul 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.        
*Se majorează cota prevăzută la art. 458, alin. (1) la 0,6%. 

 
 
 

0,6% 

Art. 458 alin. (3) - Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru 
activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei asupra valorii impozabile a 
clădirii. 
*Pentru impozitul prevăzut la art. 458, alin. (3) se stabilește o cotă adițională 20%. 

 
0,40% 

Art. 458 alin. (4) – În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se 
calculează prin aplicarea  

2%  

Art. 460 alin. (1) - Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei asupra valorii impozabile a clădirii. 
*Pentru impozitul prevăzut la art. 460, alin. (1) se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o 
majorare cu 20% față de nivelul stabilit pentru anul 2020. 

0,2% 

Art. 460 alin. (2) - Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei asupra valorii impozabile a clădirii.      
*Pentru impozitul prevăzut la art. 460, alin. (2) se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o 
majorare cu 13% față de nivelul stabilit pentru anul 2020. 

1,3% 

Art. 460 alin. (3) - Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate 
pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se va calcula prin aplicarea cotei asupra valorii 
impozabile a clădirii 
*Pentru impozitul prevăzut la art. 460, alin. (3) se stabilește o cotă adițională 50% față de nivelul impozitului și o 
majorare cu 13% față de nivelul stabilit pentru anul 2020. 

 
0,4% 

Art. 462 -    alin. (1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 
septembrie, inclusiv. 

- alin.  (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către 
contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%                                    

 
10% 
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CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2) – În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi 
terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m², inclusiv, 
impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, pentru anul 2020 – 3,8%. 
*Se majorează impozitul prevăzut la art. 465, alin. (2) cu aproximativ 18,90% față de anul 2020, ajungând astfel la limita prevăzută de lege. 

 Zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
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 
9.109,06 

– 
22.681,61 

7.564,86 
– 

18.911,04 

6.645,37 
– 

16.614,53 

5.758,88  
- 

14.397,20 

782,00 
 - 

1.966,55 

625,82 
 - 

1.564,00 

- - - - 1.966,55 - 

B 
7.564,86 

– 
18.911,04 

5.718,19  
- 

14.296,01 

4.635,92 
 - 

11.509,35 

3.913,31  -  
9.782,18 

625,82 
 - 

1.564,00 

469,64 
 - 

1.174,65 

- - - - - - 

C 
5.718,19  

- 
14.296,01 

3.913,31  
-  

9.782,18 

2.934,43 
- 

7.336,08 

1.858,77 
 - 

4.648,02 

469,64 
 - 

1.174,65 

312,36 
 - 

780,90 

- - - - - - 

D 
3.913,31  

-  
9.782,18 

1.858,77 
 - 

4.648,02 

1.550,81  
- 

3.878,11 

1.082,26 -
2.682,57 

305,76 
 -  

765,50 

156,18 
 - 

 391,55  

- - - - - - 

Art. 465 alin.(2.1) - În cazul unui contribuabil care deţine mai multe terenuri situate în intravilanul aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, 
suprafaţa de 400 m² prevăzută la alin. (2) se calculează o singură dată, prin însumarea suprafeţelor terenurilor, în ordine descrescătoare. 
Art. 465 alin. (3) - În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 
construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m², impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu 
suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5) 
Art. 465 - alin.(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar: 

*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, pentru anul 2020 – 3,8%. 
*Pentru impozitul prevăzut la art. 465, alin. (4) se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere de aproximativ 11% față de 
impozitul stabilit pentru anul 2020. 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosință 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

A B C D 

1 Teren arabil 30,80 - - - 

2 Pășune 23,10 - - - 

3 Fâneață 23,10 - - - 

4 Vie 50,59 - - - 

5 Livadă 58,29 - - - 
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6 Pădure sau alt teren cu 
vegetație forestieră 

30,80 - - - 

7 Teren cu ape 16,50 - - - 

8 Drumuri și căi ferate 0 - - - 

9 Neproductiv 0 - - - 

 
Art. 465 alin.(5) - Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel: 

Rangul localitatii Coeficientul de corectie 

0 8,00 

I 5,00 

II 4,00 

III 3,00 

IV 1,10 

V 1,00 
 

Art. 465 alin.(6) - Ca excepţie de la prevederile alin. (2)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în 
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai 
dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:  
a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;  
b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a). 

Art. 465 alin. (7) - În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în 
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):   
*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, pentru anul 2020 – 3,8%. 
*Pentru impozitul prevăzut la art. 465, alin. (7) se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere de aproximativ 10% față de 
impozitul stabilit pentru anul 2020.                                                                                                         
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Categoria de folosință NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

  1 Teren cu construcții 34,10 

2 Teren arabil 55 

3 Pășune 30,80 

4 Fâneață 30,80 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 60,49 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 61,59 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 

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

 17,60 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6,60 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 37,40 

9 Drumuri și căi ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 

 

Art. 467 - alin. (1):  Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele 
de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
              - alin.(2):  Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul 
an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o 
bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local.                                    

 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

10% 

 
 
 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2) - În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, 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:  
*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, pentru anul 2020 – 3,8%. 
*Pentru impozitul prevăzut la art. 470, alin. (2) pct. I, și pct. II subpunctul 1 se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o 
majorare față de anul 2020 de aproximativ 15%. 
*Se majorează impozitul prevăzut la art. 470, alin. (2), pct. II subpunctul 2 ”vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată”, cu 50% față de anul 2020, 
ajungând astfel la un nivel de 150 lei. 

Nr. 
crt
. 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta) 
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1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1.600 cm3, inclusiv 

8,80 

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 
cm3 

9,90 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv 19,80 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv 79,19 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv 158,38 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 318,96 

7 Autobuze, autocare, microbuze 26,40 

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

33 

9 Tractoare înmatriculate 19,80 

II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* 

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4,40 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6,60 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 150 

 * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta 

Art. 470 alin. (3) - În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 
50%, conform hotărârii consiliului local. 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2021 

50% 

Art. 470 alin. (5) - În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de 
transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:      

*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, pentru anul 2020 – 3,8%. 
*Pentru impozitul prevăzut la art. 470, alin. (5) se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere față de anul 2020 de 
aproximativ 25%. 
 

 
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă 
admisă  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

Impozitul (în lei/an) 

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 0 156,18 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 156,18 434,45 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 434,45 610,42 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 610,42 1382,53 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 610,42 1382,53 

II 3 axe 
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 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 156,18 272,77 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 272,77 559,83 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 559,83 727,01 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 727,01 1120,76 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1120,76 1741,08 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1120,76 1741,08 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1120,76 1741,08 

III 4 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 727,01 736,91 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 736,91 1150,46 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1150,46 1826,87 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1826,87 2710,06 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1826,87 2710,06 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1826,87 2710,06 

Art. 470 alin. (6) - În cazul unei 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:  
*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, pentru anul 2020 – 3,8%. 
*Pentru impozitul prevăzut la art. 470, alin. (6) se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere față de anul 2020 de 
aproximativ 25%. 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă 
admisă 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

Impozitul (în lei/an) 
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 

 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 

 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 70,39 

 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 70,39 161,68 

 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 161,68 378,35 

 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 378,35 489,44 

 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 489,44 883,19 

 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 883,19 1548,61 

 9 Masa de cel puțin 28 tone 883,19 1548,61 

II 2 + 2 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 151,78 353,06 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 353,06 580,73 

 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 580,73 852,39 

 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 852,39 1029,47 

 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1029,47 1690,49 

 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1690,49 2346,01 
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 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2346,01 3562,46 

 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2346,01 3562,46 

 9 Masa de cel puțin 38 tone 2346,01 3562,46 

III 2 + 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1867,57 2598,98 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2598,98 3531,66 

 3 Masa de cel puțin 40 tone 2598,98 3531,66 

IV  

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1649,79 2291,01 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2291,01 3168,70 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3168,70 4687,61 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 3168,70 4687,61 

V 3 + 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 938,18 1135,06 

 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1135,06 1695,99 

 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1695,99 2699,06 

 4 Masa de cel puțin 44 tone 1695,99 2699,06 

 

Art. 470  alin. (7)       
*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, pentru anul 2020 – 3,8%. 
*Pentru impozitul prevăzut la art. 470, alin. (7) se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere față de anul 2020 de 
aproximativ 24%. 
 

Remorci, semiremorci sau rulote 

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

Impozit - lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv    9,90 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37,40 

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  57,19 

d. Peste 5 tone 70,38 

Art. 470 alin. (8)           
*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, pentru anul 2020 – 3,8%. 
*Pentru impozitul prevăzut la art. 470, alin. (8) se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere față de anul 2020 de 
aproximativ 23%. 
 

Mijloace de transport pe apă 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 23,10 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 61,59 
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3. Bărci cu motor 230,97 

4. Nave de sport și agrement 1230,75 

5. Scutere de apă 230,97 

6. Remorchere și împingătoare: X 

a) până la 500 CP, inclusiv 614,82 

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 999,78 

c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1537,61 

d) peste 4000 CP 2460,39 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 200,18 

8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 200,18 

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

307,96 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 538,93 

Art. 472 - alin. (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la 
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 
               - alin. (2) Pentru plata cu anticipaţie 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 
bonificaţie de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local.                                                           

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

 
10% 

 
 

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

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

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - 

a) până la 150 m² inclusiv 
*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, 
pentru anul 2020 – 3,8%. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere față de anul 2020 de 23,75%. 

3,3 

b) între 151 și 250 m² inclusiv 
*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, 
pentru anul 2020 – 3,8%. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere față de anul 2020 de 15,50%. 

3,85 

b) între 251 și 500 m² inclusiv 
*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, 
pentru anul 2020 – 3,8%. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere față de anul 2020 de 23,75%. 

4,95 
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d) între 501 și 750 m² inclusiv 
*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, 
pentru anul 2020 – 3,8%. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere față de anul 2020 de 23,75%. 

6,60 

e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 
*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, 
pentru anul 2020 – 3,8%. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere față de anul 2020 de 28,33%. 

7,7 

f) peste 1.000 m² 
*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, 
pentru anul 2020 – 3,8%. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere față de anul 2020 de 15,50%. 

7,70 + 0,005 lei/m2, pentru fiecare 
m2 care depășește 1.000 m2 

Art. 474 alin.(3):  
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului 

Art. 474 alin. (4): 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 
*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, 
pentru anul 2020 – 3,8%. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere față de anul 2020 de 23,75%. 

 
16,50 

Art. 474 alin.(5):  
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. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului 

Art. 474 alin.(6):  
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului 
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Art. 474 alin.(7):  
 Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:  

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de 
emiterea acesteia; 

b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită 
conform art. 457;  

c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, 
persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al 
autorităţii administraţiei publice locale;  

d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de 
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 

e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat 
valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de 
taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 

Art. 474 alin.(8):  
Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului 

Art. 474 alin(9): 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru 
determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului 

Art. 474 alin. (10)   
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări 
*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, 
pentru anul 2020 – 3,8%. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere față de anul 2020 de 65%. 

16,50 

Art. 474 alin. (12)   
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei 
construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de organizare de şantier. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului 

3% 

Art. 474 alin. (13) 
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală 
cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie  
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului 

2% 

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 (lei/mp) 
*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, 
pentru anul 2020 – 3,8%. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere față de anul 2020 de 10%. 

8,8 
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Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizații/acord privind lucrările de racorduri și branșamente 
*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, 
pentru anul 2020 – 3,8%. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere față de anul 2020 de 12,89%. 

14,30 

Art. 474 alin. (16)  
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă 
*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, 
pentru anul 2020 – 3,8%. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere față de anul 2020 de 14,23%. 

9,9 

Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 
*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, 
pentru anul 2020 – 3,8%. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere față de anul 2020 de 10%. 

22 

Art. 475 alin. (2)  
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător 
*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, 
pentru anul 2020 – 3,8%. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere față de anul 2020 de 32%. 

88 

Art. 475 alin. (2)  
Taxele pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 
*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, 
pentru anul 2020 – 3,8%. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere față de anul 2020 de 32%. 

88 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru o 
suprafață de până la 500 m2, inclusiv 

500 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică pentru o 
suprafață mai mare de 500 m2 

1.000  

 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

3% 

Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

- lei/m2 sau fracțiune de m2 - 
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a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o 
activitate economică 

*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 
2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, pentru anul 2020 – 3,8%. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere 
față de anul 2020 de 17,33%. 

35,20 

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

*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 
2018 – 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, pentru anul 2020 – 3,8%. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere 
față de anul 2020 de 15%. 

25,30 

 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

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 

*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului 

2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului 

5% 

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 

Art. 484 
Taxe speciale 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 
2021 

1.Taxă specială pentru recuperarea costurilor serviciilor de copiere a 
documentelor 

-lei- 

a) pe pagină A4 1 

b) pe pagină A4 - color 5 

c) pe foaie (față-verso) A4 2 

d) pe foaie (față-verso) A4 - color 10 

e) pe pagină A3 2 

f) pe pagină A3 - color 10 

g) pe foaie (față-verso) A3 4 
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h) pe foaie (față-verso) A3 - color 20 

2. Eliberare adeverință 20 

3. Eliberare acte în regim de urgență (max.24 ore sau mai repede de 30 zile) 50 

4. Autorizare comerț stradal 75 lei/zi 

5. Utilizarea temporară a locurilor publice 25 lei/mp/zi 

6. Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a avizului program de funcționare 300 

7. Taxa eliberare certificat de atestare fiscală 20 

8. Taxă eliberare certificate stare civilă 150 

9. Înregistrarea la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și 
sexului 

250 

10. Oficiere căsătorie în zilele de sâmbătă, duminică sau sărbători legale 300 

11.Înregistrarea la cerere în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei 50 

12. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de 
stare civilă întocmite de autoritățile străine 

150 

13. Eliberarea dovezii de căsătorie pentru străinătate 150 

14. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, 
distruse sau deteriorate 

150 

15. Taxă eliberare certificate de stare civilă din alte arhive 150 

16. Eliberarea certificatelor de celibat 150 

17. Taxă furnizare date din RNEP 30 

18. Taxă pentru închirierea bunurilor din dotarea pentru evenimente dinafara 
Căminului: 

 

a) masă 10 lei/buc 

b) scaun 5 lei/buc 

c) veselă/persoană 5 lei/buc 

19. Taxă pentru bunurile închiriate, lipsă la predare:  
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a) masă 300 lei/buc 

b) scaun 100 lei/buc 

20. Taxă pentru vesela spartă sau lipsă la predare 10 lei/buc 

21. Taxă pentru spălat fețe de masă 10 lei/buc 

21. Taxă pentru închirierea Căminului Cultural:  -lei- 

- nuntă/botez/masă festivă – închiriere pe o durată de 24 ore 
pentru perioada 1 octombrie-30 aprilie 

800 

- nuntă/botez/masă festivă – închiriere pe o durată de 24 ore 
pentru perioada 1 mai-30 septembrie 

600 

- pomeni – închiriere pe o durată de 12 ore  200 

22. Garanție închiriere Cămin Cultural 300 

23. Taxă închiriere buldoexcavator 200 lei/oră 

24. Taxă de înregistrare vehicule lente 75 

25. Taxă de eliberare plăcuțe de înregistrare vehicule lente 75  

26. Taxă de executare 50  

27. Acordare autorizație de transport persoane în regim de taxi 300 

28. Prelungirea autorizației de transport 300 

29. Vizare autorizație de transport persoane în regim de taxi 300 

30. Eliberare autorizație taxi (ca urmare a înlocuirii autovehiculului) 150 

31. Ridicare/Suspendare autorizație taxi 300 

32. Permis de liberă trecere anual 6000 

33. Permis de liberă trecere lunar 1000 

34. Permis de liberă trecere zilnic 50 

35. Taxă legalizare documente 5 lei/pagină 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2019 

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*. 
*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 
– 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, pentru anul 2020 – 3,8%. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere 
față de anul 2020 de 37,50%. 

550 



17 

 

Art. 486 alin. (5) ➢ Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 
cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 
*Conform art. 491, alin. (1) se indexează cu rata inflației astfel: pentru anul 2018 
– 1,3%, pentru anul 2019 – 4,6%, pentru anul 2020 – 3,8%. 
*se stabilește o cotă adițională de 50% față de nivelul impozitului și o creștere 
față de anul 2020 de 65%. 

35,20 lei pentru fiecare mp sau fracțiune de mp 

OG nr.40/1999 Tariful de bază lunar al chiriei (pe mp) al spațiilor cu destinația 
de locuințe, să fie astfel:  

X 

a) Suprafața locuibilă 1,4491 lei/mp 

b) Suprafața antreului, tindei, verandei, culoarului, bucătăriei, chicinetei, 
cămării 

0,6037 lei/mp 

c) Suprafața teraselor, pivnițelor, boxelor, logiilor, spălătoriilor, uscătoriilor 0,3403 lei/mp 

d) Suprafața garajelor 2,1955 lei/mp 

e) Suprafața dotărilor speciale: piscină, saună, seră, cramă și altele 2,1955 lei/mp 

f) Suprafața anexelor gospodărești aferente locuințelor din mediul rural 0,0369 lei/mp 

OG 40/1999 Tariful de bază lunar al chiriei pentru curțile și grădinile aferente 
suprafețelor locative comune 

0,0384 lei/mp 

NOTĂ: 1. Tariful de bază lunar al chiriei se va actualiza cu rata anuală a inflației comunicată de INS până la data de 31 ianuarie 2021 
      2. Chiriile pentru spațiile cu altă destinație, a concesiunilor și a pășunilor comunale se indexează cu indicele inflației pe anul 2020 

 
 

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE 

Art. 489 alin. (4) - Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul 
local poate majora impozitul pe teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în 
condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local. 

100% 

Art. 489 alin. (5) - Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe 
teren cu până la 500% pentru clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan. 

100% 

 

CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

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

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

- lei - 

 lit. a) depunerea peste termen a declarației de impunere se sancționează cu amendă 150 

 lit. b) nedepunerea declarației de impunere se sancționează cu amendă 450 

(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. 

1000 
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(4^1) Necomunicarea informațiilor și a documentelor în termen de cel mult 15 zile 
lucrătoare de la data primirii solicitării  

1500 

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

 

1.  lit. a) depunerea peste termen a declarației de impunere se sancționează cu amendă 450 

2.  lit. b) nedepunerea declarației de impunere se sancționează cu amendă 1350 

3. 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. 

3000 

4. Necomunicarea informațiilor și a documentelor în termen de cel mult 15 zile 
lucrătoare de la data primirii solicitării 

4500 

 
 

Întocmit, 
Șef Serviciu Economic 

Elena-Maria FODOR 
 
 

               
 


