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PROPUNERI 

1. CODUL FISCAL – LEGEA NR. 227/08.09.2015- TITLUL IX – Impozitele si taxele  
locale

CAPITOLUL II / IMPOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE CLADIRI
Art. 457
Calculul impozitului pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice

Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul
pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,14%, asupra valorii impozabile a clădirii. 
Valoarea  impozabilă  a  clădirii,  exprimată  in  lei,  se  determină  prin  inmulţirea  suprafeţei
construite  desfăşurate  a  acesteia,  exprimată  in  metri  pătraţi,  cu  valoarea  impozabilă
corespunzătoare, exprimată in lei/mp, din tabelul următor:

Tipul cladirii

Valoarea impozabila – lei /mp
Cu instalaţii de apă,
canalizare, electrice,
încălzire (condiţii

cumulative)

Fără instalaţii de apă,
canalizare, electrice sau

încălzire

A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu
pereti exteriori din caramida arsa sau orice
alte  materiale  rezultate  in  urma  unui
tratament termic si/sau chimic.

 
 
 

1060

 
 
 

636
B.Cladire cu pereti exteriori din lemn, din
piatra  naturala,  din  caramida  nearsa,  din
valatuci  sau orice alte  materiale  nesupuse
unui tratament termic si/sau chimic. 318 212
C.Cladire-anexa cu cadre din beton armat
sau  cu  pereti  exteriori  din  caramida  arsa
sau din orice alte materiale rezltate in urma
unui tratament termic si/sau chimic.

 
 
 

212 185.49
D.Cladire-anexa  cu  peretii  exteriori  din
lemn,  din  piatra  naturala,  din  caramida
nearsa,  din  valatuci  sau  din  orice  alte
materiale  nesupuse  unui  tratament  termic
si/sau chimic.

 
132.49

                                      
79.49

E.In  cazul  contribuabilului  care  detine  la
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol,
la demisol si/sau la mansarda, utilizate ca
locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit.A-D

75% din suma care s-ar
aplica cladirii

75% din suma care s-ar
aplica cladirii

F.In  cazul  contribuabilului  care  detine  la 50% din suma care s-ar 50% din suma care s-ar



aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol,
la demisol  si/sau la mansarda,  utilizate  in
alte scopuri decat cel de locuinta, in oricare
dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.A-
D

aplica cladirii aplica cladirii

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează in funcţie de rangul localităţii şi zona in care este
amplasată clădirea, prin inmulţirea valorii determinate cu coeficientul de corecţie corespunzător,
prevăzut in tabelul următor:

Zona in cadrul 
localitatii

RANGUL  LOCALITATII
IV          satul Raciu V   satele Silistea si Suta Seaca

A 1,10 1,05

Valoarea  impozabilă  a  clădirii,  se  reduce  in  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 intre 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 intre 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la
data de 
1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

ART.   458.   Calculul  impozitului  pe  cladirile   nerezidentiale  aflate  in  proprietatea
persoanelor fizice.

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se
calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, in cazul clădirilor noi, construite in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, in cazul
clădirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
 Pentru  clădirile  nerezidenţiale aflate  in  proprietatea  persoanelor  fizice,  utilizate  pentru
activităţi din  domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote  de
0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
In cazul in care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se
calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.
In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu de desfasoara nicio
activitate economica, impozitul se calculeaza conf. art 457 (cladire rezidentiala);

 ART. 460 Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice

Pentru clădirile rezidenţiale aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/
taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile clădirii.



Pentru  clădirile  nerezidenţiale aflate  in  proprietatea  sau  deţinute  de  persoanele  juridice,
impozitul/taxa  pe  clădiri  se  calculează  prin  aplicarea  unei  cote   de  1,3%,  asupra  valorii
impozabile a clădirii.
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate in proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate
pentru  activităţi  din domeniul agricol,  impozitul/taxa pe clădiri  se calculează prin aplicarea
unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
In cazul in care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii in ultimii 3
ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.
In cazul  in  care  proprietarul clădirii  pentru care  se  datorează  taxa  pe  clădiri  nu a  actualizat
valoarea impozabilă in ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea
stabilită după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

ART. 462 Plata impozitului pe cladiri se face, anual, in doua rate egale pana la datele de 31
martie si 30 septembrie, inclusiv.
Impozitul pe cladiri, datorat de contribuabili persoane fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv,
se plateste integral pana la primul termen de plata.

CAPITOLUL III / IMPOZITUL PE TEREN  si TAXA PE TEREN  

ART.465 Calculul impozitului/taxei pe teren
Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luand in calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii in care
este amplasat terenul,  zona şi categoria de folosinţă a terenului,  conform incadrării  făcute de
consiliul local.
In  cazul  unui  teren  amplasat  in  intravilan,  inregistrat  in  registrul  agricol  la  categoria  de
folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin inmulţirea suprafeţei
terenului, exprimată in hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in următorul tabel:

Zona in cadrul localitatii
Rangul IV (satul

Raciu)
Rangul V(satele Silistea si Suta

Seaca)
A 1621.3 1464.4

 In cazul unui teren amplasat  in intravilan, inregistrat in registrul agricol la altă categorie de
folosinţă decat cea de terenuri cu construcţii,  impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin inmulţirea
suprafeţei terenului, exprimată in hectare, cu suma corespunzătoare din tabelul de mai jos, iar
acest rezultat se inmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător.

(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate
in lei pe hectar:

Nr. 
crt.

Zona
Categoria de folosinta

A

(indexat cu 4.6% fata de 
valorile stabilite pt anul 2019)



anul 2019 - val. indexata 50% CL                                                                                 

1. Teren arabil                              44
2. Pasune 32.4
3. Faneata 32.4
4. Vie 73.22
5. livada 83.68
6. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera                             43.9

3
7. Teren cu ape 23
8. Drumuri si cai ferate 0
9. Teren neproductiv 0

 (5) Suma stabilită din tabelul de mai  sus se inmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător
prevăzut in următorul tabel:

Rangul  localitatii Coeficientul de corectie
IV (satul Raciu) 1,10
V satele Silistea si Suta Seaca 1,05

                              
(7)  In  cazul  unui  teren  amplasat  in  extravilan,  impozitul/taxa  pe  teren  se  stabileşte  prin
inmulţirea  suprafeţei  terenului,  exprimată  in  hectare,  cu  suma  corespunzătoare  prevăzută  in
următorul tabel, inmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător.

Nr. 
crt.

Categoria de folosinta  

anul 2019  val. indexata +14-15% CL                                                                                      

Impozit 
 -lei/ha-  
indexat cu 
4.6% fata de 
valorile 
stabilite pt anul
2019

1. Teren cu constructii 36.61
2. Teren arabil 60.66
3. Pasune 33.47
4. Faneata 33.47
5. Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 66.94
5.1. Vie pana la intrarea pe rod 0
6. Livada pep e rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1 68
6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0
7. Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr. crt. 7.1 18.8
7.1 Padure  in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie 0
8. Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 7.3
8.1 Teren  cu amenajari piscicole 40.79
9. Drumuri si cai ferate 0
10. Teren neproductiv 0

In cazul contribuabililor persoane  juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in
registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa
pe  teren  se  calculeaza  coform  tabelului  de  mai  sus  numai  daca  indeplinesc,  cumulativ,
urmatoarele conditii:
a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b) au inregistrate in evidenta contabila, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din

desfasurarea activitatii de agricultura;



ART. 467  Plata impozitului si a taxei pe teren se face, anual, in doua rate egale pana la
datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.
 Impozitul pe teren, datorat de contribuabili  persoane fizice si juridice,  de pana la 50 lei
inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

CAPITOLUL IV /  IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT

ART. 470 Calculul impozitului
 
Impozitul pe mijloacele de transport se calculează in funcţie de tipul mijlocului de transport,
conform celor prevăzute in prezentul capitol.
In cazul  inmatricularii  sau inregistrarii  unui mijloc de transport  in cursul anului,  proprietarul
acestuia  are obligatia  sa depuna o declaratie  la primarie,  in termen de 30 de zile  de la  data
inmatricularii/inregistrarii, si datoreaza impozit de transport incepand cu data de  de 1 ianuarie a
anului urmator.
In  cazul  oricăruia  dintre  următoarele  autovehicule,  impozitul  pe  mijlocul  de  transport se
calculează in funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin inmulţirea fiecărei grupe de 200
cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

                                                            

Nr.
crt

Mijloace de transport cu tractiune mecanica

Art. 470

anul 2019  val. indexata +20% CL                                                             

Lei/200 cmc sau fractiune 
din aceasta                      

indexat cu 4.6% fata de valorile 

stabilite pt anul 2019

I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cmc sau fractiune din aceasta)
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme

cu  capacitatea  cilindrica  de  pana  la  1600  cm3

inclusiv

10.14

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea
cilindrica de peste 1600 cmc

11.4

3. Autoturisme  cu  capacitatea  cilindrica  intre  1601
cmc si 2000 cmc

22.8

4. Autoturisme  cu  capacitatea  cilindrica  intre  2001
cmc si 2600 cmc, inclusiv

91.5

5 Autoturisme  cu  capacitatea  cilindrica  intre  2601
cm3 si 3000 cm3, inclusiv

183

6. Autoturisme  cu  capacitatea  cilindrica  de  peste
3001 cm3

368.8

7. Autobuze, autocare, microbuze 30.43
8. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala

maxima autorizata de pana la 12 tone, inclusiv
38

9. Tractoare inmatriculate 22.8

                     II.    Vehicule inregistrate       (20% fata de valorile maxime indexate)

1  Vehicule cu capacitate cilindrica lei /200cmc
1.1 Vehicule inregistrate cu cap. cil. < 4800 cmc 5.02
1. Vehicule inregistrate cu cap. cil. >4800 cmc 7.5



2
2 Vehicule fara capacitate cil evidentiata 130 lei/an

In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu  50%.
In  cazul  unui  ataş,  impozitul  pe  mijlocul  de  transport  este  de  50% din  impozitul  pentru
motocicletele respective.
In 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 in
tabelul următor:

Numărul de axe  şi  greutate bruta  incarcata
maximă admisa

anul 2019  val. indexata +10% CL                                                                                      

Impozitul
în lei/an 

(indexat cu 4.6% fata de valorile stabilite pt

anul 2019)

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

pneumatică
sau

echivalentele
recunoscute

Alte  sisteme de
suspensie

pentru axele
motoare

I Vehicule cu două axe

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

13 tone
0 165

2
Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de

14 tone
165 460

3
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de

15 tone
460 646

4
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de

18 tone
646 1465

5 Masa de cel puţin 18 tone 646 1465

II Vehicule cu 3 axe

1
Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de

17 tone
165 288

2
Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de

19 tone
288 593

3
Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de

21 tone
593 770

4
Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de

23 tone
770 1187

5
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de

25 tone
1187 1845

6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 1187 1845



26 tone

7 Masa de cel puţin 26 tone 1187 1845

III Vehicule cu 4 axe

1
Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de

25 tone
770 781

2
Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de

27 tone
781 1219

3
Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de

29 tone
1219 1936

4
Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de

31 tone
1936 2872

5
Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de

32 tone
1936 2872

6 Masa de cel puţin 32 tone 1936 2872

In  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 in tabelul următor:

Numărul de axe  şi  greutate bruta  incarcata
maximă admisa

anul 2019  val. indexata +10% CL                                                                                      

Impozitul  în lei/an               
(indexat cu 4.6% fata de valorile stabilite pt

anul 2019)

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

pneumatică
sau

echivalentele
recunoscute

Alte  sisteme de
suspensie

pentru axele
motoare

I Vehicule cu 2 + 1 axe

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

tone
0 0

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

tone
0 0

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

tone
0 73

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

tone
74 171

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

tone
171 401



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

tone
400 518

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

tone
518 936

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

tone
936 1642

9 Masa de cel puţin 28 tone 936 1642

II Vehicule cu 2 + 2 axe

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

tone
161 374

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

tone
369 607

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

tone
615 903

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

tone
945 1090

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

tone
1090 1791

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

tone
1791 2486

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

tone
2486 3776

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

tone
2486 3776

9 Masa de cel puţin 38 tone 2486 3776

Vehicule cu 2 + 3 axe

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

tone
         1980

2755

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

tone
2755 3743

3 Masa de cel puţin 40 tone 2755 3743

IV Vehicule cu 3 + 2 axe

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

tone
1748 2428

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

tone
2428 3359

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

tone
3359 4969

4 Masa de cel puţin 44 tone 3359 4969



V Vehicule cu 3 + 3 axe

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

tone
994 1204

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

tone
1204 1719

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

tone
1798 2860

4 Masa de cel puţin 44 tone 1798 2860

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de
autovehicule, impozitul asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din
tabelul următor:

Masa totala maxima autorizata

anul 2019  val. indexata +20-21% CL                                                                                      

         Impozit
- Lei-

   (indexat cu 4.6% fata de 
valorile stabilite pt anul 

2019)
a) până la 1 tona, inclusiv 11
b) peste 1 tonă dar nu mai mult de 3 tone 42
c) peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone 65
d) peste 5 tone 81

            
ART. 472  Plata impozitului pe mijloace de transport se face anual, in doua rate egale pana la
datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.
Impozitul anual pe mijocul de transport, datorat de contribuabili persoane fizice si juridice, de
pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.

Pentru  plata  cu  anticipaţie,  până  la  data  de  31  martie  2020,  a  impozitului  pe  clădiri,
terenuri sau a impozitului asupra mijloacelor de transport, datorate pe întregul an 2020 de
către  contribuabilii  persoane  fizice  se  acorda  o  bonificaţie  de  10%  si  pentru  persoanele
juridice 5%.

CAP.  V  TAXA  PENTRU  ELIBERAREA  CERTIFICATELOR,  AVIZELOR  SI
AUTORIZATIILOR



ART. 474 
(1)  Taxa  pentru  eliberarea  certificatului  de  urbanism,  in  mediul  urban,  este  egală  cu  suma
stabilită conform tabelului de mai jos: 

anul 2019  val. indexata +50% CL

Suprafata pentru care se obtine certificatul de 
urbanism:

Taxa
- lei

(indexat cu 4.6% fata de valorile stabilite pt

anul 2019)

a) până la 150 mp inclusiv
 
9

b) între 151 şi 250 mp inclusiv 10
c) între 251 şi 500 mp inclusiv 13
d) între 501 şi 750 mp inclusiv 18
e) între 751 şi 1.000 mp inclusiv 22
f) peste 1.000 mp 22 + 0,01 lei/mp pt fiecare mp care

depăşeşte 1.000 mp
                                                                                                                                                            
(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru  o zonă rurală este egală cu 50%
din taxa stabilită conform alin. (1).
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
(4)  Taxa  pentru  avizarea  certificatului  de  urbanism de  către  comisia  de  urbanism  şi
amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului
judeţean se stabileşte in sumă de 16 lei.
(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.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decat cele menţionate
la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea
instalaţiilor
aferente.
(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei
pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.
(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.
(10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare
şi prospectare a terenurilor in etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările
topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de
prospecţiune şi explorare şi se calculează prin inmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce
vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare de 5 lei.
 (12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier in
vedere realizării unei construcţii, care nu sunt incluse in altă autorizaţie de construire, este egală
cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.
(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.



(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 in spaţiile publice
este de  8 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.
(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la
reţele publice de apă, canalizare,  gaze, termice, energie electrică,  telefonie şi televiziune prin
cablu stabilita  este de 14 lei, pentru fiecare racord.
(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă  este de 10 lei.
ART. 475
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi
(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local 
şi este de  21 lei.
(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului
de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc de către consiliile locale şi sunt
de 100 lei. (procent  de 25% CL)
(3) Persoanele a căror activitate se incadrează in grupele 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 privind  actualizarea  Clasificării  activităţilor  din  economia  naţională  -
CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, in a cărui rază
administrativ-teritorială  se desfăşoară activitatea,  o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a
autorizaţiei privind  desfăşurarea  activităţii  de alimentaţie  publică,  in  funcţie  de  suprafaţa
aferentă activităţilor respective, in sumă de:
a)     500 lei, pentru o suprafaţă de pană la 500  mp, inclusiv;
b)  3.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp.

CAP. VI  TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI 
PUBLICITATE

ART. 477
Taxa  pentru  servicii  de  reclamă  şi  publicitate se  calculează  prin  aplicarea  cotei  taxei
respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
Cota taxei  este  de  3%.
ART. 478
Taxa pentru afişaj in scop de reclamă şi publicitate
 (2) Valoarea taxei pentru afişaj in scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin
inmulţirea  numărului  de  metri  pătraţi  sau  a  fracţiunii  de  metru  pătrat  a  suprafeţei
afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel:
a) in cazul unui afişaj situat in locul in care persoana derulează o activitate economică, suma
este de 33 lei;
b) in cazul  oricărui  altui  panou, afişaj  sau oricărei  altei  structuri  de afişaj  pentru reclamă şi
publicitate, suma este de 24 lei.
(3) Taxa pentru afişaj in scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul
de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic in care se afişează in scop de reclamă şi
publicitate.
(4) Taxa pentru afişajul in scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, in două rate egale,
pană la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul in scop de reclamă şi
publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili,  persoane fizice şi juridice, de
pană la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral pană la primul termen de plată.



(5) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj in scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să 
depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale in
termen de 30 de
 zile de la data amplasării structurii de afişaj

CAP. VII  IMPOZITUL PE SPECTACOLE

ART. 481
Impozitul  pe spectacole se  calculează  prin  aplicarea  cotei  de  impozit  la  suma incasată  din
vanzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, după cum urmează:
a)  2%, in 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;
b) 5% in cazul oricărei altei manifestări artistice decat cele enumerate la lit. a).
ART. 483
(1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar  pană la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei
in care a avut loc spectacolul.
(2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie
la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, pană la data stabilită
pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. 

CAP. VIII TAXE SPECIALE

ART. 484                                                                                                    

  1.   Taxa de paza obsteasca Lei/an/gospodarie 40

  2.  Taxa de salubrizare Lei/luna/gospodarie 21
  3.  Taxa bransament la 
reteaua de canlizare

Lei/bransament                                                           105
0 

           
                                                                   
 CAP. IX  ALTE TAXE LOCALE

ART. 486 
1.Taxa pentru indeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este in cuantum de 750
lei 
     (50% fata de valorile legii).

2. Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea
planuri, deţinute de consiliile locale, taxă este de 33 lei.

 3.Taxa inchiriere camin cultural (conform HCL nr. 10/25.03.2016)
        - taxa pentru organizare nunti: 500 lei/eveniment;
         - taxa pentru organizare botezuri si cumetrii: 300 lei/eveniment;
        - taxa pentru organizare de majorate,ziua numelui sau zilei de nastere: 200 lei/ eveniment;
        - taxa pentru organizarea Revelionului: 300 lei/ eveniment;
        - taxa pentru organizarea de manifestari cu carácter politic, insotite de spectacole: 
                               250 lei/ eveniment;



        - taxa pentru organizarea de manifestari artistice (concerté, piese de teatru, proiectii de film,
           spectacole de circ, etc.) la care se percepe un tarif de intrare de catre alte entitati decat
autoritatile
          administratiei publice locale: 200 lei;
        - pentru desfasurarea altor evenimente: 100 lei;

 4. Taxa pentru servicii de xerocopiat, multiplicat acte necesare populatiei, in suma de 0.50 lei/
pagina  
                                                             
  5.Taxa inregistrare vehicule:
                   - Carute 10 lei,
                   - Mopede, scutere 20 lei,
                   - Tractoare 100 lei;

CAP. XI  SANCTIUNI

ART. 493 
Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvarşite in astfel de condiţii incat să
fie considerate, potrivit legii, infracţiuni si se sancţionează astfel:
a)  cu amendă de la 75 la 295 lei, stabilim amenda de 90 lei,  pentru depunerea peste termen a
declaraţiilor de impunere prevăzute mai jos;
b) amendă  la 295 lei la 737 lei, stabilim amenda de 295 lei pentru nedepunerea declaraţiilor de
impunere prevăzute mai jos;
( art. 461 alineatele:
 (2) In cazul dobandirii sau construirii unei clădiri in cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o
declaraţie la organul fiscal local in a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, in termen de 30 de zile
de la data dobandirii şi datorează impozit pe clădiri incepand cu data de 1 ianuarie a anului următor.
 (6)  In cazul extinderii,  imbunătăţirii,  desfiinţării  parţiale sau al  altor modificări  aduse unei  clădiri  existente,
inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, precum şi in cazul reevaluării unei clădiri, care determină
creşterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la 

organul fiscal local in a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, in termen de 30 de zile de la data
modificării respective şi datorează impozitul pe clădiri determinat in noile
condiţii incepand cu data de 1 ianuarie a anului următor,
 (7) In cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul
fiscal local in a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, in termen de 30 de zile de la datademolării
sau distrugerii şi incetează să datoreze impozitul incepand cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv in cazul
clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de desfiinţare, 
(10) lit. c) atat locatorul, cat şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local in a cărui
rază de competenţă se află clădirea, in termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a
incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similar care atestă intrarea bunului in
posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing insoţită de copie a acestor documente, 
 (12) Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local in a cărui
rază teritorială de competenţă se află clădirea, pană la data de 25 a lunii următoare celei in care intră in vigoare
contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o
copie a acestui contract, (13) In cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana
care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local in a cărui rază teritorială
de competenţă se află clădirea, pană la data de 25 a lunii următoare celei in care s-a inregistrat situaţia respectivă.
art. 466 alinealtele:
 (2) In cazul dobandirii unui teren in cursul anului, proprietarul acestuiaare obligaţia să depună o nouă declaraţie
de impunere la organul fiscal local in a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, in termen de 30 de zile
de la data dobandirii, şi datorează impozit pe teren incepand cu data de 1
ianuarie a anului următor.



 (5) In cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă
declaraţie de impunere la organul fiscal local in a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, in termen de
30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii situaţii incepand cu data de
1 ianuarie a anului următor, 
 (7) lit. c) atat locatorul, cat şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local in a cărui
rază de competenţă se află terenul, in termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a
incheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similar care atestă intrarea bunului in
posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing insoţită de o copie a acestor documente, 
(9) Persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local in a cărui
rază teritorială de competenţă se află terenul, pană la data de 25 a lunii următoare celei in care intră in vigoare
contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o
copie a acestui contract
 (10) In cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe
teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local in a cărui rază teritorială de competenţă se află
terenul, pană la data de 25 a lunii următoare celei in care s-a inregistrat situaţia respectivă.
 art. 471 alineatele: 
(2) In cazul inmatriculării sau inregistrării unui mijloc de transport in cursul anului, proprietarul acestuia are
obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local in a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul,
sediul sau punctul de lucru, după caz, in termen de 30 de zile de la data inmatriculării/inregistrării, şi datorează
impozit pe mijloacele de transport incepand cu data de 1 ianuarie a anului următor.
 (4) In cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la
organul fiscal in a cărui rază teritorială de competenţă işi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, in 
termen de 30 de zile de la data radierii, şi incetează să datoreze impozitul incepand cu data de 1 ianuarie a anului
următor,
 (5)  In  cazul  oricărei  situaţii  care  conduce  la  modificarea  impozitului  pe  mijloacele  de  transport,  inclusiv
schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscal cu
privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială işi are domiciliul/sediul/punctul de
lucru,  in  termen de  30  de  zile,  inclusiv,  de la  modificarea  survenită,  şi  datorează  impozitul  pe  mijloacele  de
transport stabilit in noile condiţii incepand cu data de 1 ianuarie a anului următor.
(6) lit. b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local in a cărui rază de competenţă
se inregistrează mijlocul de transport, in termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a
bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului in posesia locatarului, insoţită de o copie a
acestor documente;
c) la incetarea contractului de leasing, atat locatarul, cat şi locatorul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la
consiliul local competent,  in termen de 30 de zile de la data incheierii  procesului-verbal de predare-primire a
bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului in posesia
locatorului, insoţită de o copie a acestor documente.
 art. 474 alineatele: 
  (7)  lit. c) in termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai tarziu 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;

 (11), In termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să
declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar in cazul in care aceasta diferă de cea pentru care a
fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel incat să reflecte suprafaţa efectiv afectată.
art. 478 alin. (5)  Persoanele care datorează taxa pentru afişaj in scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să
depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale in termen de 30 de
zile de la data amplasării structurii de afişaj.
 art. 483 alin. (2) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la
compartimentul  de specialitate al  autorităţii  administraţiei  publice locale,  pană la data stabilită pentru fiecare
plată a impozitului pe spectacole. )

 c) Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, inregistrarea, vanzarea, evidenţa şi gestionarea, după
caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amenda  le la 344 lei la 1651 lei, stabilim amenda de 344 lei.
(d)  In  cazul  persoanelor  juridice,  limitele  minime  şi  maxime  ale  amenzilor  prevăzute  mai  sus  se
majorează cu 300%.



 (e)Necomunicarea informatiilor si a documentelor de natura celor prevazute la art494 alin. (12) in termen
de 15 zile lucratoare de la data primirii solicitarii constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de
la 530 la 2650 lei, stabilim amenda de 530 lei.
Contraventiilor prevazute in capitolul „Sanctiuni” li se aplica dispozitiile OG nr. 2/2001 privind regimul
juridic al amenzilor cu modificarile si completarile ulterioare,inclusiv  posibilitatea achitarii pe loc sau
in termen de  cel  mult  15 zile  de la  data  incheierii  procesului  verbal  ori,  dupa caz,  de la  data
comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii

    Plafonul  creantelor  fiscale  restante  cat  si  suprasolvirile,  pentru  fiecare  debit  care  se  anuleaza la

31.12.2019  se stabileste in suma de 2 lei, conform  art. 96 ”Renunțarea la stabilirea creanței fiscal” din
Legea 207/23.07.2015 privind Codul de procedura fiscala.  
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