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Nr.   din  

EXPUNERE DE MOTIVE
privind indexarea  impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

La   art. 491 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificările și
completările  ulterioare,  se  precizează  clar  obligația  indexării  impozitelor  și
taxelor locale:
    (1)  În  cazul  oricărui  impozit  sau  oricărei  taxe  locale,  care  constă  într-o
anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei,
sumele  respective  se  indexează  anual,  până  la  data  de  30  aprilie,  de  către
consiliile  locale,  ţinând  cont  de  rata  inflaţiei  pentru  anul  fiscal  anterior,
comunicată  pe  site-urile  oficiale  ale  Ministerului  Finanţelor  Publice  şi
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

    (2)  Sumele  indexate  conform  alin.  (1)  se  aprobă  prin  hotărâre  a
consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor.

De asemenea art. 493 alin (7) prevede că:
(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre a
consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.

Conform datelor institutului de statistică , rata inflației pentru anul 2018 a
fost de 4,6%.

Precizăm că până la sfârșitul anului 2019, se va iniția un nou proiect de
hotărâre prin care se vor stabili impozitele și taxele locale aferente anului 2020,
urmând  ca,  la  stabilirea  acestora,  să  se  țină  cont  de  această  indexare.  De
asemenea, reamintim că indexarea impozitelor și taxelor locale cu rata inflației
este o obligație legală a autorității deliberative. 

In vederea recuperarii decalajului ganerat de rata inflației înregistrată în 
anul  2018, propunem pentru anul 2020  ca nivelul impozitelor și taxelor  care 
constau  într-o anumita suma în lei , cât și limitele amenzilor să fie  indexate cu 
rata inflației de 4,6%,  conform anexei nr.1.

Drept pentru care rugăm d-nii consilieri să analizeze şi să se pronunţe prin
vot.

PRIMAR

Lucian Ovidiu MICU



ANEXA nr. 1
la H.C.L nr. _____ din __.

TABLOUL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE SI LIMITELE
SANCTIUNILOR CARE SE FAC VENIT LA BUGETUL LOCAL ,

INDEXATE CONFORM COEFICIENTULUI DE INFLATIE  PENTRU
ANUL 2020

1.a.  Impozitul  pe  clădiri  datorat  de  persoane  fizice  pentru  cladirile
rezidentiale. 

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul

persoanelor fizice rezidentiale

Nr.
crt.

Tipul clădirii

Nivelurile pentru
anul 2019

Nivelurile pentru
anul 2020

Valoarea
impozabilă lei /

mp

Valoarea
impozabilă lei /

mp
Cu

instalaţii
de apă,

canaliza-
re,

electrice
încălzire
[condiţii
cumula-

tive]

Fără
instalaţii
de apă,

canaliza-
re,

electrice
sau

încălzire

Cu
instalaţii
de apă,

canaliza-
re,

electrice
încălzire
[condiţii
cumula-

tive]

Fără
instalaţii
de apă,

canaliza-
re,

electrice
sau

încălzire

0 1 2 3 4 5

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte
materiale  rezultate  în  urma  unui  tratament
termic şi/sau chimic

1,000 600 1.046 627,60

B.

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

300 200 313,80 209,20

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

200 175 209,20 183,05

D.

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

125 75 130,75 78,45

- 2 -



E.

În  cazul  contribuabilului  care  deţine  la
acceaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la
demisol  şi/sau  la  mansardă,  utilizate  ca
locuinţă,  în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D

75% din suma
care

s-ar aplica clădirii

75% din suma
care

s-ar aplica clădirii

F.

În  cazul  contribuabilului  care  deţine  la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la
demisol  şi/sau  la  mansardă,  utilizate  în  alte
scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma
care

s-ar aplica clădirii

50% din suma
care

s-ar aplica clădirii

2. Impozitul/taxa pe teren 

Nr.
crt.

Categoria
de folosinţă

Anul 2019
Lei/ha

Anul 2020
Lei/ha

Zona
A

Zona
B

Zona
C

Zona
D

Zona
A

Zona
B

Zona
C

Zona
D

1. Teren arabil 34 25 23 18 29,28 21,96 19,87 15,69
2. Păşune 25 23 18 15 21,96 19,87 15,69 13,59
3. Fâneaţă 25 23 18 15 21,96 19,87 15,69 13,59
4. Vie 55 42 33 23 48,11 36,61 38,58 19,87
5. Livadă 63 55 42 33 55,43 48,11 36,61 29,28

6.
Pădure sau alt 
teren cu vegetaţie

33 25 23 18 29,28 21,96 19,87 15,69

7. Teren cu ape 18 15 10 X 15,69 13,59 8,36 X

8.
Drumuri şi căi 
ferate

x x x X x x x X

9. Neproductiv x x x x x x x x

3. Impozitul pe mijloacele  de transport

Mijloc de transport cu tracţiune mecanică

Anul 2019 Anul 2020
Suma în lei

pentru fiecare
grupă de 200 cm3

sau fracţiune din
aceasta

Suma în lei pentru
fiecare grupă de

200 cm3 sau
fracţiune din

aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau

fracţiune din aceasta
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri  şi 

autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
până la 1600 cm3 inclusiv

10 8,36

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri  cu 
capacitatea cilindrică de peste  1600 cm3 

11 9,41

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv

22 18,82
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3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv

86 75,31

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între
2601cm3 şi 3000 cm3 inclusiv

173 150,62

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de 
peste 3001 cm3 348 303,34

6. Autobuze, autocare, microbuze 29 25,10
7. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu 
masa totală maximă autorizată de până la 12 
tone inclusiv 

36 31,38

8. Tractoare înmatriculate 22 18,82

Numărul totală maximă autorizată
Anul 2019

- lei -
Anul 2020

- lei -
a. Până la o tonă inclusiv 11 9,41
b. Între 1 şi 3 tone inclusiv 41 35,56
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 62 54,39
d. Peste 5 tone 77 66,94

Anul 2019
- lei -

Anul 2020
- lei -

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru 
pescuit şi uz personal

25 21,96

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 67 58,57
3. Bărci cu motor 252 219,66
4. Nave de sport şi agrement 1343 1170,47
5. Scutere de apă 252 219,66

8. Sancţiuni
1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea 

disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.
    (2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în 
astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni:
    a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la  art.
461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13),  art. 466 alin. (2), (5),
alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c),
art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2) din Codul
Fiscal;
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    b) nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6),
(7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi alin. (7) lit. c), alin.
(9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit.
c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2) din Codul Fiscal.
    (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la
73,22 lei la 291,83 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 281,83 lei la
728,01 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 de la 339,95 lei
la 1.650,58 lei.

(41) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la
art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii
solicitării  constituie  contravenţie  şi  se  sancţionează  cu  amendă  de  la  523 la
2.615 lei." 

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