
 

                                                                                             
 

 
T A B L O U L 

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

în limitele şi în condiţiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  
 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ➢ Titlul IX – Impozite şi taxe locale 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

0,08% - 0,2% 0,1% 

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

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

A. Clădiri 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 

 
1.000 

 
600 

 
1.000 

 
600 

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

 
300 

 
200 

 
300 

 
200 

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   

 
200 

 
175 

 
200 

 
175 

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

 
125 

 
75 

 
125 

 
75 

E. În cazul contribuabilului care deține la aceiași adresă 
încăperi amplasate la subsol, la demisol și / sau la mansardă, 
utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D 

75% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

75% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

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

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

50% din suma 
care s-ar aplica 

clădirii 

ANEXA 
la Hotărârea Consiliului LocalCenad Nr.12 / 28.12.2020 

 



  COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2016 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

Art. 458 alin. (1)                                    0,2% - 1,3% 0,21% 

Art. 460 alin. (1)                                    0,08% - 0,2% 0,21% 

Art. 460 alin. (2)                                    0,2% - 1,3% 1,1% 

Art. 462 alin. (2)                                    0% - 10% 10% 

 
 
 
 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 
Zona în 
cadrul 

localităţii 
 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2016 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

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

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

A 
8.282 - 
20.706 

6.878 -
17.194 

6.042 -
15.106 

5.236 -
13.090 

711 -
1.788 

569 -
1.422 

- - -  960 - 

B 
6.878 - 
17.194 

5.199 -
12.998 

4.215 -
10.538 

3.558 -
8.894 

569 -
1.422 

427 -
1.068 

- - - - - - 

C 
5.199 -
12.998 

3.558 -
8.894 

2.668-
6.670 

1.690 -
4.226 

427 -
1.068 

284 - 
710 

- - - - - - 

D 
3.558 -
8.894 

1.690 -
4.226 

1.410-
3.526 

984 -
2.439 

278 -  
696 

142 - 
 356  

- - - - - - 

 Art. 465 alin. (4)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosinţă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 30 - - - 

2 Păşune 21 19 15 13 - - - - 

3 Fâneaţă 21 19 15 13 - - - - 

4 Vie 46 35 28 19 49 - - - 

5 Livadă 53 46 35 28 56 - - - 

6 Pădure sau alt teren 
cu vegetaţie forestieră 

28 21 19 15 - - - - 

7 Teren cu ape 15 13 8 0 - - - - 

8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 - - - - 

9 Neproductiv 0 0 0 0 - - - - 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

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

         
Categoria de folosinţă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL  

PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

1 Teren cu construcţii 22 - 31 33 

2 Teren arabil 42 - 50 53 

3 Păşune 20 - 28 30 

4 Fâneaţă 20 - 28 - 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 - 55 59 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48 - 56 60 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 8 - 16 - 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol de protecţie 0 - 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 - 6 - 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 - 34 28 

9 Drumuri şi căi ferate 0 - 

10 Teren neproductiv 0 - 

Art. 467 alin. (2)                                    
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2016 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

0% - 10% 10% 

 
-Coeficientul de corecţie a nivelului impozitului pe teren este de 1,10. 
 
 
  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2)       

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 

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

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 

8                     9 

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

9                      10 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 
inclusiv 

18 19 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 
inclusiv 

72 77 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 
inclusiv 

144 153 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 309 
7 Autobuze, autocare, microbuze 24 26 
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 
30 32 

9 Tractoare înmatriculate 18 19 

II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

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

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4                     5 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6 7 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidenţiată 50-150 lei/an 53 

 * grupa de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta 

Art. 470 alin. (3) 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2016 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

50% - 100% 50% 



Art. 470 alin. (5)       

 
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

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

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I două axe 

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 133 0 151 

 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 133 367 151 421 

 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 367 517 421 591 

 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 517 1.169 591 1.339 

 5 Masa de cel puţin 18 tone 517 1.169 591 1.339 

II 3 axe 

 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 133 231 151 264 

 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 231 474 264 542 

 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 474 615 542 704 

 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 615 947 704 1.085 

 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 947 1.472 1.085 1.686 

 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 947 1.472 1.085 1.686 

 7 Masa de cel puţin 26 tone 947 1.472 1.085 1.686 

III 4 axe 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 615 623 704 714 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 623 973 714 1.114 

 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 973 1.545 1.114 1.769 

 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.545 2.291 1.769 2.624 

 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.545 2.291 1.769 2.624 

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1.545 2.291 1.769 2.624 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

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

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute, 
majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate 

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 60 0 68 
 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 60 137 68 157 
 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 137 320 157 366 
 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 320 414 366 474 
 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 414 747 474 855 
 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 747 1.310 855 1.500 
 9 Masa de cel puţin 28 tone 747 1.310 855 1.500 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 128 299 147 342 
 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 299 491 342 562 
 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 491 721 562 825 
 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 721 871 825 997 
 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 871 1.429 997 1.637 
 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.429 1.984 1.637 2.272 
 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 1.984 3.012 2.272 3.450 
 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.984 3.012 2.272 3.450 
 9 Masa de cel puţin 38 tone 1.984 3.012 2.272 3.450 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.579 2.197 1.808 2.517 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.197 2.986 2.517 3.420 
 3 Masa de cel puţin 40 tone 2.197 2.986 2.517 3.420 
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 1.937 1.597 2.218 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2.679 2.218 3.068 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 3.963 3.068 4.539 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 2.679 3.963 3.068 4.539 



 

 
 

 
 
 
 
 

V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 960 908 1.099 
 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1.434 1.099 1.642 
 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2.283 1.642 2.614 
 4 Masa de cel puţin 44 tone 1.434 2.283 1.642 2.614 

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

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE  
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 10 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 36 

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  52 55 

d. Peste 5 tone 64 68 

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 22 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 - 
3. Bărci cu motor 210 224 
4. Nave de sport şi agrement 0 - 1.119 - 
5. Scutere de apă 210 - 
6. Remorchere şi împingătoare: X - 
a) până la 500 CP, inclusiv 559 - 
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 909 - 
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1.398 - 
d) peste 4000 CP 2.237 - 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 182 - 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X - 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182 - 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 280 - 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490 - 

Art. 472 alin. (2)                                                               
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2016 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

0% - 10% 10% 



CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI A 
ALTOR AVIZE ŞI AUTORIZAŢII 

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

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 5 - 6 3 
b) între 151 şi 250 m² inclusiv 6 - 7 4 
c) între 251 şi 500 m² inclusiv 7 - 9 5 
d) între 501 şi 750 m² inclusiv 9 - 12 7 
e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 12 - 14 8 
f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depăşeşte 1.000 m2 
8 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depăşeşte 1.000 m2 
Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

0 - 15 11 

Art. 474 alin. (5) 
Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construcţie pentru clădire 
rezidenţială sau clădire anexă 

0,5% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de constricţii. 

0,5% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de constricţii. 

Art. 474 alin. (6) 
Taxă pentru eliberarea atorizaţiei de construcţie pentru alte construcţii 
decât cele rezidenţiale sau clădire anexă 

1% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie, inclusiv 

valoarea instalaţilor curente 

1% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie, inclusiv 

valoarea instalaţilor curente 
Art. 474 alin. (68 
Taxă pentru prelungirea unei autorizaţii de construire 

este egală cu 30% din cuantumul 
taxei iniţiale 

este egală cu 30% din cuantumul 
taxei iniţiale  

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

0 - 15 - 

Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, 
cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame 
situate pe căile şi în spaţiile publice 

0 - 8 6 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 
branşamente 

0 - 13 11 

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

9 - 

Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 

0 - 20 21 

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

0 - 80 53 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică pentru o suprafaţă de până la 500 m2, 
inclusiv 

0 - 4.000 1.100 



Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2 

4.000 - 8.000 5.325 

 
 

 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

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

COTELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

1%  - 3% 3% 

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

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 - - lei/m2 sau fracţiune de m2 - 

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

0 - 32 27 

b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj 
pentru reclamă şi publicitate 0 - 23 21 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

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 
competiţie sportivă internă sau internaţională 

0% - 2% 

 
1% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 0% - 5% 1% 

 



 

CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE 

 Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ➢ Regulamentul pentru stabilirea domeniilor de activitate şi condiţiile în care se pot 
institui taxe speciale, modul de organizare şi de funcţionate a serviciilor de interes public local. 
În cazul în care acest regulament este aprobat de către autoritatea deliberativă prin hotărâre distinctă, în formula introductivă a prezentei hotărâri, la nr. crt. 24), se face trimitere la aceasta. 

Art. 484 
Taxe speciale 

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

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2016 
- lei - 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 
- lei - Nr. 

crt. 
Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin 

care s-au instituit aceste taxe speciale 
DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE 

ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA  

1. 1 Art. 6  alin. (2) din  Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 … 
Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea activității de 
comercializare în zone publice 

15 16 

2.  Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 … 
Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor de copiere a 
documentelor 

0,5 0,6 

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

Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii certificatului de înregistrare 15 21 

4.  
Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii plăcuţelor cu număr de 
înregistrare 

15 21 

5.  
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare.”  

Taxă închiriere spaţiu -Bancă credit, Poştă-Telecomunicaţii, alte asemenea 
spaţii,etc. 

13 lei / mp/lună 13 lei / mp/lună 

6.  
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare.”  

Taxă închiriere spaţiu Dispensarul uman şi Dispensar veterinar 50 lei / lună / cabinet 50 lei / lună / cabinet 

     

NOTĂ: 1. Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea tuturor taxelor speciale aplicabile situaţiilor specifice la nivelul unităţi/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
            

 

 
 
 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2016 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 
Art. 486 alin. (1) ➢ Taxe pentru utilizarea temporară a  
locurilor publice (taxă terase)                                                                                                     1 leu / mp / lună 

 

 
                           1 leu /mp / lună 
 

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

500 – 750* 530 

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

0 – 32 - 

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIŢII COMUNE 

 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2016 COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021* 

Art. 489 alin. (2) 
„(2) Cotele adiţionale … nu pot fi mai mari de 50% 
faţă de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.” 

0% - 50%  
0% 

*Se inserează rând pentru fiecare impozit şi taxă locală asupra căruia/căreia se stabileşte cotă adiţională. 
NOTĂ: Cotele adiţionale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale.  

Art. 489 alin. (4) 0% - 500% 0% 

Art. 489 alin. (5) 0% - 500% 0% 



 

CAPITOLUL  XI – SANCŢIUNI 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

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

LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

- lei - - lei - 

 lit. a) se sancţionează cu amendă 70 – 279 70 lei  

 lit. b) se sancţionează cu amendă 279 – 696 300 lei  

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă. 

325 – 1.578 400 lei  

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%. ➢ ➢ ➢ 
➢ Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă 280 – 1.116 300 lei  
➢ Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancţionează cu amendă 1.116 – 2.784 1200 lei  
➢ Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă 

1.300 – 6.312 1300 lei  

 

 
ALTE TAXE LOCALE: 

-Taxă închiriat tractor                                                        -  100 lei / ora. 
-Taxă închiriat Wola                                                            - 150 lei / ora. 

-Taxă închiriere vidanjă                                              - 60 lei / vidanjă. 

  -Taxă închiriere miniexcavator                         - 40 lei / mc. 

-Taxă pentru închiriere teren extravilan arabil                  - 560 lei / ha.  

-Taxă închiriere păşune şi făneţe                                        - 250 lei / ha. 
-Taxă munci necalificate.                                                    - 20 lei / oră. 

-Taxă cosit manual iarba cu motocositoare.                        - 0,20 lei  / mp. 

-Taxă cosit mecanic.                                                             - 500 lei / ha. 

-Taxă chirie case de locuit                                                    -    1 leu / mp / ptr.locuinţă. 

                                                                                              -  0,1 leu / mp / anexe gospodăreşti. 

-Taxă închiriere teren intravilan                                         -  0,06 lei / mp. 

-Taxă viză anuală autorizație transport public local          - 200 lei / an.  

REDUCERILE ŞI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL  
Nr. 
crt. Temeiurile juridice 

1.  Art. 464 alin. (2) ,lit. n Sunt scutite de la plata impozitelor, suprafeţele de teren  extravilan situata în aria naturală ,, Parcul Natural Lunca Mureşului”, parcelele cuprinse între numere cadastrale 1 şi 184. 

2.  Notă:  Se aplică Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, persoanelor care îndeplinesc condiții și depun acte doveditoare. 
- art. 456 - Scutiri impozit / taxa pe clădiri; 

      - art. 464 – Scutiri impozit / taxă pe teren 

NOTĂ: 1. Se cuprind numai reducerile şi scutirile acordate prin prezenta hotărâre care are caracter normativ. 
            2. Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situaţilor specifice la nivelul unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 


