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REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale

pentru anul 2021

Având în vedere
prevederile Legii nr.227/2015– Codul fiscal cu
modificarile si completarile ulterioare, și ținând cont de referatul de necesitate nr.
21770/ 05.11.2020 întocmit de Direcția economică, propunem stabilirea cotei
adiționale de majorare a unor impozite și taxe locale de 12% conform art. 489 alin (1)
si (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal Fiscal (față de 16% din 2020) si
supunem spre analiză şi aprobare nivelul impozitelor şi taxelor locale aplicabile
începând cu 01 ianuarie 2021. Prezenta hotărâre abrogă H.C.L.252/31.10.2019 si
modifică corespunzator hotarârile cu privire la alte taxe locale.
Se retine ca prin HCL 83/28.04.2020, Consiliul Local al Municipiului Roman a
aprobat indexarea pentru anul fiscal 2021, cu rata de inflatie de 3,80% a impozitelor
si taxelor locale , hotarare care va fi avuta in vedere la stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul 2021.
Pentru stabilirea lor s-a ţinut cont de prevederile Legii 227/2015 privind Codul
Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii 207/2015 privind Codul de
Procedura Fiscala.
Pentru anul 2021, pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri,
impozitului pe teren şi impozitului pe mijloacele de transport propunem ca nivelul
bonificaţiei să fie de 5%.
În aceste condiţii, propunem spre analiză şi aprobare următoarele impozite şi
taxe locale ce se vor aplica începând cu 01 ianuarie 2021.
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TABLOUL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE
PENTRU ANUL 2021
Se reține că prin H.C.L. 83/28.04.2020, Consiliul Local al Municipiului Roman a
aprobat indexarea pentru anul fiscal 2021, cu rata de inflatie de 3,80% a impozitelor
și taxelor locale, hotărâre ce sta la baza stabiliri impozitelor si taxelor locale pentru
anul 2021.
Nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 rezultate din indexare
sunt rotunjite in minus in sensul ca fractiunile sub 50 bani se neglijează, iar ceea ce
depășește 50 de bani se întregește la leu prin adaos, asa cum este prevazut la pct.11,
lit. n)/ Titlul IX/ anexa din H.G.1 /2016( partea a II a) privind Normele metodologice
de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
1.a. Impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice pentru clădirile
rezidențiale.
Pentru anul 2021 pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri nivelul
bonificației este de 5%.
Pentru anul 2021 propunem valorile din Legea nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, indexate, după cum reiese şi din
tabelul privind valorile impozabile pentru clădirile rezidențiale si clădirile anexa
aflate in proprietatea persoanelor fizice .
Coeficienții de corecție pozitivă aferent rangului II pe care îl are municipiul
Roman sunt prevăzuți în tabelul următor:
Zona A
2,40

Zona B
2,30

Zona C
2,20

Zona D
2,10

VALORILE IMPOZABILE
pe metru pătrat de suprafață construită desfăşurată la clădiri, în cazul
persoanelor fizice rezidentiale

Nr.
crt.

Nivelurile
Nivelurile pentru
pentru
anul 2021
anul 2020
Valoarea
Valoarea
impozabilă lei /
impozabilă lei / mp
mp

Tipul clădirii
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0

1
Clădire cu cadre din beton armat sau cu
pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
A.
orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
Clădiri cu pereţii exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
B.
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic
Clădire anexă cu cadre din beton armat sau
cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din
C.
orice alte materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
Clădiri anexă cu pereţii exteriori din lemn,
din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din
D.
vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau chimic
În cazul contribuabilului care deţine la
acceaşi adresă încăperi amplasate la subsol,
E. la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca
locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D
În cazul contribuabilului care deţine la
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol,
F. 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

Cu
Fără
instalaţii instala
de apă, ţii de
canaliza apă,
-re, canali
electrice za-re,
încălzire electri
[condiţii ce sau
cumula- încălzi
tive]
re
2
3

Cu
instalaţii
de apă,
canalizare,
electrice
încălzire
[condiţii
cumulative]
4

Fără
instalaţii
de apă,
canaliza
-re,
electrice
sau
încălzire
5

1.046 627,60

1.086

651

313,80 209,20

326

217

209,20 183,05

217

190

130,75 78,45

136

81

75% din suma
care
75% din suma care
s-ar aplica
s-ar aplica clădirii
clădirii
50% din suma
care
50% din suma care
s-ar aplica
s-ar aplica clădirii
clădirii

Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa aflate in proprietatea persoanelor
fizice , impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,115% la
valoarea impozabila a cladirii.
În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8
apartamente, coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10%.
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Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia,
după cum urmează:
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinţă;
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100
de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de
ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
1.b. Impozitul pe clădiri datorat de persoane fizice pentru cladirile
nerezidentiale.
(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,20 % asupra valorii
care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator
autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în
ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de
proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice,
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin
aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
(3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor
alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile
determinate conform pct.1.a
1c. Impozitul pe clădirile rezidentiale datorat de persoanele juridice
Pentru anul 2021 pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri nivelul
bonificaţiei este de 5%.
Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,115%
asupra valorii impozabile a clădirii.
1d. Impozitul pe clădirile nerezidentiale datorat de persoanele juridice
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,4 %
asupra valorii impozabile a clădirii.
Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în 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.
În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a
clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri
este 5%.
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Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă,
după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina
fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de
folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
Taxa pe cladiri se plateste lunar, pâna pe data de 25 a lunii urmatoare fiecarei
luni din perioada de valabilitate a contractului.
Impozitul pe cladiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie inclusiv.
Impozitul pe clădiri datorat de către contribuabili aceluiași buget local, de pană
la 50 lei inclusiv, se plătește integral pană la primul termen de plată.
În anul 2021 zonele de impozitare sunt stabilite atât pentru persoanele fizice,
cât şi pentru cele juridice, prin Hotărârea Consiliului Local nr 225/31.10.2017.
Conform art. 266 alin. (5) si (6) din Legea 207/2015 privind Codul de
procedura fiscala, creanţele fiscale ale persoanelor fizice şi juridice restante în sold la
31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei se anulează. Autorităţile deliberative pot
stabili plafonul creanţelor fiscale care pot fi anulate. Propunem ca la închiderea
anului 2020 să fie stinse creanţele fiscale mai mici de 10 lei.
1.e. Conform art.456 alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul F iscal ,
cu modificările şi completările ulterioare , se acorda scutirea impozitului/taxei pe
clădiri datorate pentru:
a) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
b) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile
fără scop lucrativ;
c) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul
juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
d) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut
cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes
public;
e) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut
comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România,
republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de
interes public;
f) clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei
nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu
Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru
realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi
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completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru o perioada de 3 ani. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se
aplică noului proprietar al acesteia;
g) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani, începând
cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;
h) clădirea folosită ca domiciliu aflata în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr.
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
i) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării
unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia
în domeniul ajutorului de stat;
j) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de
intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată
realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în
certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic,
astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru o perioada de 3 ani;
k) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011
privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
l) clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de
societăţile cooperative agricole, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de
stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de
stat;
m) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară;
n) clădirile folosite pentru desfasurarea de activitati sportive inclusiv cladirile
care asigura functionarea bazelor sportive, aflate pe raza Municipiului Roman
indiferent de proprietarul acestora.
1.f. Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform lit.1.e
se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana
depune documentele justificative.
1.g. Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice
care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o
durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea
se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.
1.h. Conform art. 489 alin 5 din Legea 227/2015 Codul Fiscal pentru clădirile
neîngrijite, situate în intravilan impozitul pe cladiri se majoreaza (H.C.L. nr. 25/2016)
astfel:
a. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual între 30,00% și 59,99%
b. Supraimpozitare cu 400 % pentru punctajul procentual între 60,00% și 79,99%
c. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual între 80,00% și 100,00%
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2. Impozitul/taxa pe teren
Pentru anul 2021 pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren propunem ca
nivelul bonificaţiei sa fie de 10 %.
Orice persoană care are în proprietate teren datorează pentru acesta un impozit
anual.
Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul
localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului,
conform încadrării făcute de consiliul local.
În anul 2021 se vor menţine zonele de impozitare stabilite prin Hotărârile
Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 173/19.12.2014 si 225/31.10.2017.
În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la
categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare
prevăzută în următorul tabel:

Anul 2020
lei / ha
9.450
6.800
4.200
2.620

Zona
Zona A
Zona B
Zona C
Zona D

Anul 2021
Lei / ha
9.450
6.800
4.200
2.620

În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă
categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se
stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma
corespunzătoare prevăzută in tabelul de mai jos, iar acest rezultat se înmulţeşte cu
coeficientul de corecţie corespunzător municipiului Roman, adică 4.
Impozitul este cel stabilit de Legea 227/2015- Codul Fiscal

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Categoria
de folosinţă

Teren arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie
Livadă
Pădure sau alt
6. teren cu
vegetaţie
7. Teren cu ape
8. Drumuri şi căi

Zona
A
33,96
25,47
25,47
55,80
63,91

Anul 2020
Lei/ha
Zona Zona
B
C
25,47 23,04
23,04 18,20
23,04 18,20
42,46 33,76
55,80 42,46

Anul 2021
Lei/ha
Zona Zona Zona Zona Zona
D
A
B
C
D
18,20 35
26
24
19
15,76 26
24
19
16
15,76 26
24
19
16
23,04 58
44
35
24
33,97 66
58
44
35

33,76 25,47 23,04 18,20

35

26

24

19

18,20 15,76 10,46
x
x
x
7

19
X

16
X

11
X

X
X

X
X

ferate
9. Neproductiv

x

x

x

x

X

x

x

x

Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor
administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă,
se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare
impozitului pe teren.
Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei
luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare din tabelul
urmator stabilita conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal înmulţită cu
coeficientii de corecţie corespunzători zonei si rangului orasului Roman.
Nr. crt.
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1
7
7.1
8
8.1
9.
10.

Categoria
de folosinţă
Teren cu construcţii
Arabil
Păşune
Fâneaţă
Vie pe rod alta decât cea prevăzută
la nr. crt. 5.1.
Vie până la intrarea pe rod
Livadă pe rod, alta decât cea
prevăzută la nr. crt. 6.1.
Livadă până la intrarea pe rod
Pădure sau alt teren cu vegetaţie
forestieră, cu excepţia celui
prevăzut la nr. crt. 7.1.
Pădure în vârstă de până la 20 de
ani şi pădure cu rol de protecţie
Teren cu apa, altul decat cel cu
amenajari piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri şi căi ferate
Teren neproductiv

Anul 2020
lei/ha
37
60
33
33

Anul 2021
lei/ha
37
60
33
33

66

66

X

X

67

67

X

X

19

19

X

X

7

7

41
X
X

41
X
X

Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31
martie şi 30 septembrie inclusiv.
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2.1 Conform art 464 alin.2 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal , cu
modificările şi completările ulterioare , se acorda scutirea impozitului/taxei pe teren
datorate pentru:
a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul
menţine afectaţiunea de interes public;
d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru
activităţile fără scop lucrativ;
f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru
activităţile fără scop lucrativ;
g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani;
h) terenul aferent clădirii de domiciliu aflat în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004,
cu modificările şi completările ulterioare;
i) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile
elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de
legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
j) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul
Arheologic Naţional folosite pentru păşunat;
k) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii
de utilizare;
l) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi
protejate;
m) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată
a efectuării cercetărilor.
2.2 Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin.
2.1 se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana
depune documentele justificative.
2.3 Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice
care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o
durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% .
Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această
condiţie.
2.4 Conform art 489 alin 4 din Legea 227/2015 Codul Fiscal pentru terenul
agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, se majoreaza cu 500%, impozitul pe
teren începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.
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2.5. Conform art 489 alin 5 din Legea 227/2015 Codul Fiscal pentru terenurile
neîngrijite, situate în intravilan se majoreaza impozitul pe teren (H.C.L. nr. 25/2016)
astfel:
a. Supraimpozitare cu 300% pentru punctaj procentual de 50,00%
b. Supraimpozitare cu 500% pentru punctajul procentual de 100,00%
3. Impozitul pe mijloacele de transport
Pentru anul 2021 pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijloacele de
transport nivelul propunem ca nivelul bonificaţiei sa fie de 5%.
Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea
cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de cm3 sau fracţiune din
aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Anul 2020
Anul 2021
Suma în lei
Suma în lei
pentru fiecare
pentru fiecare
Mijloc de transport cu tracţiune mecanică
3
grupă de 200 cm grupă de 200 cm3
sau fracţiune din sau fracţiune din
aceasta
aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi
autoturisme cu capacitatea cilindrică de până
9,65
10
3
la 1600 cm inclusiv
2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu
10,85
11
capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică
21,83
23
între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică
86,83
90
între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică
173,66
180
între 2601cm3 şi 3000 cm3 inclusiv
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de
349,74
363
peste 3001 cm3
7. Autobuze, autocare, microbuze
29,11
30
8. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu
masa totală maximă autorizată de până la 12
36,40
38
tone inclusiv
9. Tractoare înmatriculate
21,83
23
II. Vehicule înregistrate
1. Vehicule cu capacitate cilindrica
(Lei/200cm3)
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1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate
cilindrică < 4.800 cm 3
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate
cilindrică > 4.800 cm 3
2. Vehicule fara capacitate cilindrică
evidenţiată

4,82

5

7,23

8

181 lei/an

188 lei/an

În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum
50%, conform hotărârii consiliului local. Propunem reducerea cu 100% a impozitului
datorat.
În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru
motocicletele, motoretele şi scuterele respective.
În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată de peste
12 tone, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din
tabelul următor, conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal .
Suma va fi modificata in luna octombrie 2019, avind in vedere rata de schimb
a monedei euro in vigoare in prima zi lucratoare a lunii octombrie, Directiva
1999/62/CE
Pentru a fi îndeplinite prevederile art. 491 din Legea nr. 227/ 2015 privind
Codul fiscal am procedat la actualizarea impozitului prin indexare, întrucât au fost
omise de la indexarea anterioară.

Numărul axelor si
greutatea bruta
incarcata maxima
admisa
I. Vehicule cu două axe
1. Masa de cel putin 12 tone,
dar mai mica de 13 tone
2. Masa de cel puţin 13 tone,
dar mai mica de 14 tone
3. Masa de cel puţin 14 tone,
dar mai mica de 15 tone
4. Masa de cel puţin 15 tone,
dar mai mica de 18 tone
5. Masa de cel puţin de 18
tone
II. Vehicule cu trei axe
1. Masa de cel puţin 15 tone,
dar mai mica de 17 tone
2. Masa de cel puţin 17 tone,
dar mai mica de 19 tone
3. Masa de cel puţin 19 tone,
dar mai mica de 21 tone
4. Masa de cel puţin 21 tone,
dar mai mica de 23 tone

Anul 2020– lei –

Anul 2021– lei –

Impozit (in lei/an)

Impozit (in lei/an)
Ax(e) motor (oare)
cu sistem de
suspensie pneumatică sau echivalentele recunos-cute

Ax(e) motor (oare)
cu sistem de
suspensie pneumatică sau echivalen-tele
recunos-cute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

0

142

0

157

142

395

157

435

395

555

435

610

555

1.257

610

1.382

555

1.257

610

1.382

142

248

157

273

248

509

273

560

509

661

560

727

661

1.019

727

1.121
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Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

5. Masa de cel puţin 23 tone,
dar mai mica de 25 tone
6. Masa de cel puţin 25 tone,
dar mai mica de 26 tone
7. Masa de cel puţin 26 tone
III. Vehicule cu patru axe
1. Masa de cel puţin 23 tone,
dar mai mica de 25 tone
2. Masa de cel puţin 25 tone,
dar mai mica de 27 tone
3. Masa de cel puţin 27 tone,
dar mai mica de 29 tone
4. Masa de cel puţin 29 tone,
dar mai mica de 31 tone
5. Masa de cel puţin 31 tone,
dar mai mica de 32 tone
6. Masa de cel puţin 32 tone

1.019

1.583

1.121

1.741

1.019
1.019

1.583
1.583

1.121
1.121

1.741
1.741

661

670

727

737

670

1.046

737

1.151

1.046

1.661

1.151

1.828

1.661

2.464

1.661
1.661

2.464
2.464

1.828
1.828

2.711
2.711

1.828

2.711

În cazul unei combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri
rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egala sau mai mare de
12 tone, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din
tabelul următor.
Anul 2020 – lei –
Numărul axelor şi
masa totală maximă
autorizată
I. Vehicule cu 2+1 axe
1. Masa de cel puţin 12 tone,
dar mai mica de 14 tone
2. Masa de cel puţin 14 tone,
dar mai mica de 16 tone
3. Masa de cel puţin 16 tone,
dar mai mica de 18 tone
4. Masa de cel puţin 18 tone,
dar mai mica de 20 tone
5. Masa de cel puţin 20 tone,
dar mai mica de 22 tone
6. Masa de cel puţin 22 tone,
dar mai mica de 23 tone
7. Masa de cel puţin 23 tone,
dar mai mica de 25 tone
8. Masa de cel puţin 25 tone,
dar mai mica de 28 tone
9. Masa de cel puţin de 28
tone
II. Vehicule cu 2+2 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone,
dar mai mica de 25 tone

Anul 2021 – lei –

Ax(e) motor (oare)
cu sistem de
suspensie pneumatica sau echivalen-tele
recunos-cute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

Ax(e) motor (oare)
cu sistem de
suspensie pneumatica sau echivalentele recunos-cute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

0

71

64

147

71

162

147

344

162

379

344

445

379

490

445

803

490

883

803

1.408

883

1.549

803

1.408

883

1.549

138

321

151

353
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2. Masa de cel puţin 25 tone,
dar mai mica de 26 tone
3. Masa de cel puţin 26 tone,
dar mai mica de 28 tone
4. Masa de cel puţin 28 tone,
dar mai mica de 29 tone
5. Masa de cel puţin 29 tone,
dar mai mica de 31 tone
6. Masa de cel puţin 31 tone,
dar mai mica de 33 tone
7. Masa de cel puţin 33 tone,
dar mai mica de 36 tone
8. Masa de cel puţin 36 tone,
dar mai mica de 38 tone
9. Masa de cel puţin 38 tone
III. Vehicule cu 2+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone,
dar mai mica de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone,
dar mai mica de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone
IV. Vehicule cu 3+2 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone,
dar mai mica de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone,
dar mai mica de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone,
dar mai mica de 44 tone
4. Masa de cel puţin 44 tone
V. Vehicule cu 3+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone,
dar mai mica de 38 tone
2. Masa de cel puţin 38 tone,
dar mai mica de 40 tone
3. Masa de cel puţin 40 tone,
dar mai mica de 44 tone
4. Masa de cel puţin 44 tone

321

528

353

581

528

775

581

853

775

936

853

1.030

936

1.537

1.030

1.691

1.537

2.133

1.691

2.347

2.133

3.239

2.347

3.563

2.133
2.133

3.239
3.269

2.347
2.347

3.563
3.563

1.698

2.363

1.868

2.600

2.363

3.211

2.600

3.533

2.363

3.211

2.600

3.533

1.500

2.083

1.650

2.292

2.083

2.881

2.292

3.170

2.881

4.262

3.170

4.690

2.881

4.262

3.170

4.690

853

1.032

938

1.136

1.032

1.542

1.136

1.697

1.542

2.454

1.697

2.700

1.542

2.454

1.697

2.700

În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinaţie de autovehicule impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma
corespunzătoare din tabelul următor, conform, Legii 227/2015 Codul Fiscal,
Numărul totală maximă autorizată
a. Până la o tonă inclusiv
b. Între 1 şi 3 tone inclusiv
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone
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Anul 2020
- lei 11
41,24
63
77,65

Anul 2021
- lei 11
43
65
81

În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este
egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor, conform Legii 227/2015 privind
Codul Fiscal,
Anul 2020
Anul 2021
- lei - lei 1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru
25,47
26
pescuit şi uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
67,94
71
3. Bărci cu motor
253,26
263
4. Nave de sport şi agrement
1.357,74
1.409
5. Scutere de apă
2.53,26
263
Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
4. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor propunem ca nivelul
taxelor să fie stabilit conform Legii 227/2015 Codul Fiscal.

Nr.
Denumirea taxei
crt.
1. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism.
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de
urbanism:
a. Până la 150 mp inclusiv
b. Între 151 - 250 mp inclusiv
c. Între 251 - 500 mp inclusiv
d. Între 501 - 750 mp inclusiv
e. Între 751 - 1.000 mp inclusiv
f. Peste 1.000 mp

Anul 2020

6 lei
7 lei
9 lei
12 lei
14 lei
14 + 0,01
lei/mp
pentru
fiecare mp
ce depăşeşte
1.000 mp
2. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire 0,5% din
pentru o clădire rezidentiala sau cladire anexa
valoarea
autorizată a
lucrărilor de
construcţii.
3. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau
15 lei / mp
excavări
14

Anul 2021

6 lei
7 lei
9 lei
12 lei
14 lei
14 + 0,01
lei/mp pentru
fiecare mp ce
depăşeşte
1.000 mp
0,5% din
valoarea
autorizată a
lucrărilor de
construcţii.
15/mp

4. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de
către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului,
15 lei
15 lei
de către primari sau de structurile de specialitate din
cadrul consiliului judeţean
5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire
1% din
1% din
pentru alte construcţii decât cele menţionate la pct
valoarea
valoarea
2.
autorizată a autorizată a
lucrărilor de lucrărilor de
construcţie, construcţie,
inclusiv
inclusiv
instalaţiile instalaţiile
aferente.
aferente.
6. Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare,
0,1% din 0,1% din
totală sau parţială, a unei construcţii
valoarea valoarea
impozabilă impozabilă
stabilită stabilită
pentru
pentru
determinarea determinarea
impozitului impozitului
pe clădiri, pe clădiri,
aferentă aferentă părţii
părţii
desfiinţate.
desfiinţate
7. Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism 30% din
30% din
sau a unei autorizaţii de construire
cuantumul
cuantumul
taxei pentru taxei pentru
eliberarea
eliberarea
certificatului certificatului
sau a
sau a
autorizaţiei autorizaţiei
iniţiale
iniţiale
8. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind
lucrările de racorduri şi branşamente la reţele
13 lei /
14 lei / racord
publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
racord
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu
9. Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru
3% din
3% din
lucrarile de organizare de santier
valoarea
valoarea
autorizata a autorizata a
lucrarilor de lucrarilor de
organizare organizare de
de santier
santier
10. Taxa pentru eliberarea certificatului de
9 lei
10 lei
nomenclatură stradală şi adresă
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11. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare
de tabere de corturi, casute sau rulote ori
campinguri

2% din
valoarea
autorizata a
lucrarilor de
constructie
12. Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri,
8 lei/mp de
containere ,tonete,cabine,spatii de expunere.corpuri suprafata
si panouri de afisaj,firme si reclame situate pe caile ocupata de
si in spatiile publice
constructie.

2% din
valoarea
autorizata a
lucrarilor de
constructie.
8 lei/mp de
suprafata
ocupata de
constructie

Conform art 476 alin 2 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal , cu
modificările şi completările ulterioare , se acorda scutirea taxei pentru eliberarea
certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor pentru:
a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în
valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001
privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,
datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste
lucrări pe cheltuială proprie;
b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural
al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările
ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor
istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism
întocmite potrivit legii;
c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind
măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi
completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană
coordonate de administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor respective.
5. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru
activitati
Nr.
Denumirea taxei
crt.
1. Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare
(sanitare)
2. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri,
deţinute de consiliile locale
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desfasurarea unor

Anul 2020

Anul 2021

20 lei

20 lei

32 lei pentru
fiecare mp
sau fracţiune
de mp

32 lei

3. Taxa pentru eliberarea atestatului de producător,
respectiv eliberarea carnetului de comercializare a
produselor din sectorul agricol
4. Taxa pentru eliberarea, vizarea anuală a
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de
alimentaţie publică ( termen vizare anuala 31.03 a
anului in curs)
a. Restaurant cod CAEN 5610, pentru o suprafata
de pina la 100 mp inclusiv
b. Restaurant cod CAEN 5610, pentru o suprafata
cuprinsa intre 100 mp si 300 mp inclusiv
c. Restaurant cod CAEN 5610, pentru o suprafata
cuprinsa intre 300 mp si 500 mp inclusiv
d. Restaurant cod CAEN 5610, pentru o suprafata
mai mare de 500 mp i
e, Bar , cod CAEN 5630, pentru o suprafata de
pina la 100 mp inclusiv
f. , Bar , cod CAEN 5630, pentru o suprafata
cuprinsa intre 100 si 300 mp inclusiv
g. Bar , cod CAEN 5630, pentru o suprafata
cuprinsa intre 300 si 500 mp inclusiv
h. Bar , cod CAEN 5630, pentru o suprafata de
peste 500 mp
i. Alte activitati recreative si distractive ,cod
CAEN 932 pentru o suprafata de pina la 500 mp
inclusiv
j. Alte activitati recreative si distractive ,cod
CAEN 932 pentru o suprafata mai mare de 500 mp

80 lei

80 lei

500 lei

500 lei

1.000 lei

1.000 lei

2.000 lei

2.000 lei

3.000 lei

3.000 lei

400 lei

400 lei

500 lei

500 lei

600 Lei

600 lei

1.000lei

1.000 lei

200 lei

200 lei

400 lei

400 lei

6. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Nr.
Denumirea taxei
crt.
1. Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

2. Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
a. în cazul unui afişaj situat în locul în care
persoana derulează o activitatea economică
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Anul 2020

Anul 2021

3% din
3% din
valoarea
valoarea
contractului, contractului,
exclusiv
exclusiv
TVA
TVA
34 lei pentru 35 lei pentru
fiecare mp
fiecare mp
sau fracţiune sau fracţiune
de mp
de mp

b. în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de 24 lei pentru 25 lei pentru
afişaj pentru reclamă şi publicitate
fiecare mp
fiecare mp
sau fracţiune sau fracţiune
de mp
de mp
Pentru stabilirea taxei pentru afisaj in scop de reclamă şi publicitate se va
depune declaraţie de impunere până la 31 ianuarie 2021 sau în maxim 10 zile de la
data contractului pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contractelor din
cursul anului 2021.
Pentru stabilirea taxei de afisaj in scop de reclama si publicitate, contribuabilii
au obligatia depunerii unei declaratii de impunere, in termen 30 de zile de la data
amplasarii sau a modificarii suprafetei de afisaj.
7. Impozitul pe spectacole
Pentru anul 2021 impozitul pe spectacole se calculeaza astfel:
(1) Prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de
intrare şi a abonamentelor.
(2) Consiliile locale hotărăsc cota de impozit după cum urmează:
a) până la 2%, în cazul unui spectacol 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; Propunem cota de 2%
b) până la 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele
enumerate la lit. a). Propunem cota de 5%.
(3) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu
cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform
contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a
abonamentelor.
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;
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 art. 493 alin. (3), la alin. (2) lit. a) se sancţionează
cu amendă de la 77 lei la 303 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 303 lei
la 756 lei.
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(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 353 lei la 1.713
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 542 la 2.714 lei.
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor
prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.
(6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari
şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale.
(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin hotărâre
a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.
(8) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de
la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a
jumătate din minimul amenzii.
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