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ANEXA NR 1 
 

TABLOUL 

 
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, 

 precum şi amenzile pentru anul 2021 stabilite în sume fixe  

I. CODUL FISCAL- TITLUL IX- Impozite şi taxe locale 

II.  

A. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

 

 

 

VALORILE IMPOZABILE 

Pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri si alte constructii apartinand persoanelor fizice 

 

Felul cladirilor si al altor constructii impozabile NIVELURILE  PENTRU ANUL 2020 NIVELURILE PENTRU ANUL 2021 

indexate cu rata de inflatie 3,8% 

 Valoarea impozabila 

Lei/mp 

 

Valoarea impozabila 

Lei/mp 

 

A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida 

arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui  

tratament termic si/sau chimic 

1060,01 

 

636,01 1100,29 660,17 

B.Cladire 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 

318 212 330,08 220,05 

C.Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti  

exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale  

rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic 

212 185,51 220,05 192,55 

D.Cladire-anexa cu peretii exteriori din lemn,din piatra  132,51 79,51 137,54 82,53 
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naturala,din caramida nearsa,din valatuci sau din orice alte 

 materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 

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 

75% din suma care 

s-ar aplica cladirii 

75% din suma care s-ar 

aplica cladirii 

F. In cazul contribuabilului care detine la 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 

50% din suma care 

s-ar aplica cladirii 

50% din suma care s-

ar aplica cladirii 

50% din suma care 

s-ar aplica cladirii 

50% din suma care s-ar 

aplica cladirii 

 
 

Nr. 

Crt. 
EXPLICATII Prevederi  Legea 277/2015 privind 

Codul Fiscal 

Aprobat 2020 

 

Propus 2021 

A. IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI      

  

Persoane  fizice 

   

A1 CLADIRE  REZIDENTIALA 

 

Cladire rezidentiala-construcţie 

alcătuită din una sau mai multe 

camere folosite pentru locuit, cu 

dependinţele, dotările şi utilităţile 

necesare, care satisface cerinţele de 

locuit ale unei persoane sau familii; 

  

 Art.457-Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile - 

anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei 

cote cuprinse între 0,08% - 0,2%, asupra valorii 

impozabile a clădirii; Valoarea impozabilă a clădirii, 

exprimată în lei, se determină prin înmulţirea 

suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată 

în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă 

corespunzătoare, exprimată în lei/m2,care se ajustează 

 

 

0,08%-0,2% 

 

 

            0,11% 

 

 

    0,11% 
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în funcţie de rangul localităţii şi zona în care  

 

este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii  

rezultate anterior cu coeficientul de corecţie 

corespunzător; 

 

A2 CLADIRE  NEREZIDENTIALA Clădire nerezidenţială - orice clădire 

care nu este rezidenţială; 

             

 Art. 458. - (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în 

proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% 

- 1,3% 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. 

 

 

 

 

0,2 %- 1,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 % 

 

 

 

 

          0,26% 

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. 

 

0.4% 

 

 

 

              0.4% 

 

0.4% 

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 art. 457. 

 

 

2% 

 

2% 

 

2 % 
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A3 CLADIRE  CU DESTINATIE MIXTA Clădire cu destinaţie mixtă - clădire 

folosită atât în scop rezidenţial, cât şi 

nerezidenţial; 

 

  

 Art. 459. - (1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă 

aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se 

calculează prin însumarea impozitului calculat pentru 

suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 

cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în 

scop nerezidenţial, conform art. 458. 

 

   

B Persoane juridice 

 

   

B1 CLADIRE  REZIDENTIALA 

 

Cladire rezidentiala-construcţie 

alcătuită din una sau mai multe 

camere folosite pentru locuit, cu 

dependinţele, dotările şi utilităţile 

necesare, care satisface cerinţele de 

locuit ale unei persoane sau familii; 

  

 Art. 460. - (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în 

proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea 

unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii 

impozabile a clădirii. 

 

 

 

 

0,08% - 0,2% 

 

 

 

0.2% 

 

 

 

 

0.2% 

 

B2 CLADIRE  NEREZIDENTIALA 

 

Clădire nerezidenţială - orice clădire 

care nu este rezidenţială; 

  

 (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în 

proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea 

unei cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra  

valorii impozabile a clădirii. 

 

 

 

0,2% - 1,3%, 

 

 

1.3% 

 

 

1.3% 

 (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în    
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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. 

 

0,4% 0.4% 0.4% 

 (8) 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%. 

 

 

 

5% 

 

 

5% 

 

 

5 % 

 

B.IMPOZIT SI TAXA PE TEREN   

Art. 465. -(1) 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. 

(2) 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: 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  Lei/ha 

 

Zona în cadrul localităţii Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

- lei/ha - 
 

 Rang IV –

Cf.prev.L277/2015 

Rangul IV-2020 Rangul IV-2021 

Indexat cu 3,8% 

Rang V –

Cf.prev.L277/2015 

Rangul V-2020 

 

Rangul V-2021 

Indexat cu 3,8% 

A 747,90 – 1880,80 1131,03 1174,01 598,53 – 1495,81 904,19 938,55 
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3) 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 urmator iar acest rezultat se 

înmulţeşte cu coeficientul de corecţie aferent rangului; 

 

  Niveluri  pentru anul 2020 Niveluri propuse pentru anul 2021 indexat cu 3,8% 

Nr. 

crt.  

Zona 

Categoria de folosinţă 
A  A 

1  Teren arabil 36,03 37,4 

2  Păşune 26,5 27,51 

3  Fâneaţă 26,5 27,51 

4  Vie 58,29 60,51 

5  Livadă 67,83 70,41 

6  Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră 
36,03 37,40 

7  Teren cu ape 19,80 20.55 

8  Drumuri şi căi ferate 0  0 

9  Teren neproductiv 0  0 

 

(4) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 

corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător; 
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  Niveluri  pentru anul 2020 Niveluri propuse pentru anul 2021 indexat cu 

3,8% 

1  Teren cu construcţii 39,21 40,70 

2  Teren arabil 63,60 66,02 

3  Păşune 36,03 37,40 

4  Fâneaţă 36,03 37,40 

5  Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 69,96 72,62 

5.1  Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6  Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 71,01 73,71 

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 

20,14 20,91 

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

8  Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 7,42 7,70 

8.1  Teren cu amenajări piscicole 43,45 45,10 

9  Drumuri şi căi ferate 0 0 

10  Teren neproductiv 0 0 

 

 



 8 

C. IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT 

Art.470 alin.(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a 

acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 

 

Nr. 

ctr. 

 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
Niveluri  pentru anul 2020 Niveluri propuse pentru anul 2021 indexat cu 

3,8% 

1  Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 
9,54 9,90 

2  Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de 

peste 1.600 cm3 
10,61 11,01 

3  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 

inclusiv 
21,20 22,00 

4  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 

inclusiv 
83,74 86,92 

5  Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 

inclusiv 
167,48 173,84 

6  Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 338,15 351 

7  Autobuze, autocare, microbuze 27,56 28,61 

8  Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 

autorizată de până la 12 tone, inclusiv 
34,99 36,32 

9  Tractoare înmatriculate 21,20 22,00 
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1  Vehicule cu capacitate cilindrică   

2  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 5,29 5,49 

3  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 7,42 7,71 

4  Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 58,29 60,51 

(3)În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50% 

(5) în cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu 

suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata maxima admisa Impozit 2020 Impozit propus 2021 

Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatica sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatica sau 

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

axele motoare 

I. Doua axe 

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 0 142 

 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 142 395 

 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 395 555 

 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1257 555 1257 

 5 Masa de cel puţin 18 tone 555 1257 555 1257 



 10 

II 3 axe 

 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 142 248 

 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 248 509 

 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 509 661 

 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1019 661 1019 

 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1.583 1019 1.583 

 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1019 1.583 1019 1.583 

 7 Masa de cel puţin 26 tone 1019 1.583 1019 1.583 

III 4 axe 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 661 670 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1046 670 1046 

 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1046 1.661 1046 1.661 

 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.661 2.464 1.661 2.464 

 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.661 2.464 1.661 2.464 

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1.661 2.464 1.661 2.464 
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(6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare 

de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 

      

Impozit aprobat 2020  

 

Impozit propus 2021 

 

     Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 

susp. pneumatica 

sau echivalentele 

recunoscute 

Alte 

sisteme 

de 

suspensie 

pt. axele 

recunoscute 

Ax(e) motor(oare) Alte 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă cu sistem de sisteme 

     susp. pneumatica  de 

     sau echivalentele suspensie 

     recunoscute pt. axele 

        recunoscute 

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 64  0 64 

  4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147  64 147 

  5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344  147 344 

  6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445  344 445 

  7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803  445 803 

  8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1408  803 1408 

  9 Masa de cel puţin 28 tone 803 1408  803 1408 

II  2+2 axe 

  1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321  138 321 

  2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528  321 528 

  3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 755  528 755 

  4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936  775 936 

  5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1537  936 1537 

  6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.537 2133  1.537 2133 

  7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 3239  2133 3239 
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  8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2133 3239  2133 3239 

  9 Masa de cel puţin 38 tone 2133 3239  2133 3239 

III  2+3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1698 2363  1698 2363 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2363 3211  2363 3211 

  3 Masa de cel puţin 40 tone 2363 3211  2363 3211 

IV  3+2 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.395 2083  1.395 2083 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.937 2881  1.937 2881 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.679 4262  2.679 4262 

  4 Masa de cel puţin 44 tone 2.679 4262  2.679 4262 

V  3+3 axe 

  1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 794 1032  794 1032 

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 960 1542  960 1542 

  3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.434 2454  1.434 2454 
  4 Masa de cel puţin 44 tone 1.434 2454  1.434 2454 

 

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de 

transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Masa totala maxima autorizata Niveluri  

pentru anul 

2020 

Niveluri propuse pentru anul 2021 

indexat cu 3,8% 

a. Pana la 1 tonă, inclusiv 9,54 9,90 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 36,03 37,40 

c. Peste 3 tone, dat nu mai mult de 5 tone 55,11 57,20 
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d. Peste 5 tone 67,83 70,41 

 

(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Mijlocul de transport pe apă  

Impozit aprobat 

2020 
Niveluri propuse pentru anul 2021 indexat 

cu 3,8%Impozit 

- lei/an – 

 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 22,27 23,12 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 59,36 61,62 

3. Bărci cu motor 222,61 231.07 

4. Nave de sport şi agrement 1186,16 1231.23 

5. Scutere de apă 222,61 231.07 

6. Remorchere şi împingătoare: X  X  

a) până la 500 CP, inclusiv 592,55 615,07 

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 963,55 1000,16 

c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1481,91 1538,22 

d) peste 4000 CP 2371,26 2461.37 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 192,92 200,25 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X 
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a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 192,92 200.25 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 296,81 308,09 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 519,41 539.15 

 

 

D.TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR  DE URBANISM ,A AUTORIZATIILOR  DE CONSTRUIRE SI A  ALTOR 

AVIZE   SI AUTORIZATII 

Art. 474. - (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform tabelului următor: 

 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul 

de urbanism  

Impozit aprobat 2020 

Prevederi  Legea 277/2015 privind 

Codul Fiscal - lei -  

Niveluri propuse pentru anul 

2021 indexat cu 3,8%  

  

a) până la 150 m2, inclusiv 2,65 2,75- 3,30 2,75  

b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 3,18 3,30 – 3,84 3,30  

c) între 251 şi 500 m, inclusiv 3,70 3,84– 4,95 3,84  

d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 4,77 4,95 – 6,60 4,95  

e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 6,36 6 ,60- 7,70 6,60  

f) peste 1.000 m2 7,42+0,005 lei/mp pentru 

fiecare mp ce depaseste 

suprafata de 1000 mp 

7,70+0,005 lei/mp pentru fiecare 

mp ce depaseste suprafata de 1000 

mp  

7,70+0,005 lei/mp pentru 

fiecare mp ce depaseste 

suprafata de 1000 mp 
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Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei 

iniţiale. 

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. 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate mai sus  este egală cu 1% din valoarea 

autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 

Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale. 

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. 

 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor 

în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte 

excavări  

Aprobat 2020 

 
Prevederi  Legea 277/2015 privind Codul Fiscal - lei - Propus  2021 

15,9 lei 0-16,5 lei 16,50 lei 

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier in vederea realizării unei construcţii, care 

nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 

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 

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  

Aprobat 2020 

 

Prevederi  Legea 277/2015 privind Codul 

Fiscal - lei - 
Propus  2021 

8,48 lei 0-8,80 lei 8,80  lei 
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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  

 

Aprobat 2020 

 

Prevederi  Legea 277/2015 privind Codul 

Fiscal - lei - 
Propus  2021 

13,78  lei 0-14,31 lei inclusiv pentru fiecare racord 14,31 lei 

 

 

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de până la 9 lei, 

inclusiv. 

 

Aprobat 2020 

 

Prevederi  Legea 277/2015 privind Codul 

Fiscal - lei - 
Propus  2021 

9 lei 0-9,90 lei         9,90 lei 

 Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare  

 

Aprobat 2020 

 

Prevederi  Legea 277/2015 privind Codul 

Fiscal - lei - 
Propus  2021 

21,19  lei 0-22 lei 22 lei 

 

Taxa 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 până la 80 lei, inclusiv. 

Aprobat 2020 Prevederi  Legea 277/2015 privind Codul 

Fiscal - lei - 
Propus  2021 

69,04  lei 0-88,02 lei 71,66 lei 
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Taxa pentru eliberarea autorizatiei de functionare si profil de activitate 

Aprobat 2020 

 
Propus  2021 

21 22 

 

 

 Taxa  pentru eliberarea vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica 

Aprobat 2020 

 
Prevederi  Legea 277/2015 privind Codul 

Fiscal - lei - 
Propus  2021 

-spatii cu suprafata ≤100mp=50 lei   

 -spatii cu suprafata peste 100mp si ≤ 

500=100 lei 

  - spatii  cu suprafata  peste 

500mp=4000lei 

 

până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 

500 m2, inclusiv; 

între 4.000 şi 8.000 lei pentru o suprafaţă mai 

mare de 500 m2. 

 

-spatii cu suprafata ≤100mp=52 lei   

 -spatii cu suprafata peste 100mp si ≤ 500=104 lei 

  - spatii  cu suprafata  peste 500mp=4152lei 

 

 

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

Prevederi  Legea 277/2015 privind Codul 

Fiscal - lei - 
Propus  2021 

1-3% 3% 
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E.Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: 

Aprobat 2020 

 

Prevederi  Legea 277/2015 privind Codul 

Fiscal - lei - 
Propus  2021 

-în cazul unui afişaj situat în locul în care 

persoana derulează o activitate economică-31,8 

lei 

-in cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură 

de afişaj pentru reclamă şi publicitate-24,37 lei 

-în cazul unui afişaj situat în locul în care 

persoana derulează o activitate economică, 

suma este de până la 33 lei, inclusiv; 

- în cazul oricărui altui panou, afişaj sau 

oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă 

şi publicitate, suma este de până la 25,30  lei, 

inclusiv. 

 

                              33 lei/mp 

 

 

25,30  lei/mp 

 

 

 Impozit pe spectacole 

Aprobat 2020 

 

Prevederi  Legea 277/2015 privind Codul 

Fiscal - lei - 
Propus  2021 

2% 

 

 

 

 

 

5% 

 

 

-până la 2%, 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; 

- până la 5% în cazul oricărei altei manifestări 

artistice decât cele enumerate mai sus 

 

2% 

 

 

 

 

5% 

 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de 

consiliile locale, consiliul local stabileşte o taxă de până la 32 lei, inclusiv. 

Aprobat 2020 

 
Prevederi  Legea 277/2015 privind Codul 

Fiscal - lei - 
Propus  2021 

33,47  lei 0-34,74 lei 34,74 lei 



 19 

 

 

 

Anexa 2 
 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR 

Prevederi  Legea 277/2015 privind Codul Fiscal - lei - Propus  2021 
 PERSOANE FIZICE                     PERSOANE JURIDICE 

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); 

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). 

 

(3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă 

de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 

lei la 696 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 325 lei la 1.578 lei. 

(5)În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale 

 

 

 

 

307 lei                                      921 lei 

 

 

766 lei                                     2297 lei 

 

 

 

 

 

 

1736lei                                    5209 ei 
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amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%. 

 
 

 

 

Presedinte de sedinţă                                                                 contrasemnează 

        consilier                                                               secretar general al comunei Magiresti 

Avramescu George Paul                                                               Bucurel Iulia Mihaela 

 

 


