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PROIECT DE HOTARARE
privind modificarea începând cu anul 2022, a nivelului valorilor impozabile, impozitelor,
taxelor locale şi a altor taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor prevăzute de
Legea Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, la nivelul U.A.T. Comuna Stănileşti, prin
indexarea acestora cu rata inflaţiei în procent de 2,6%
Având în vedere:
- Prevederile Titlului IX, art. 453 - 495 din Legea Nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile Legii Nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile art. 266, alin. (6) şi alin. (7) din Legea Nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
- Datele comunicate de catre Institutul National de Statistica, pe site-ul I.N.S.,
www.insse.ro;
- Referatul de aprobare al primarului comunei Stănileşti înregistrat la Primăria comunei
Stănilești;
- Raportului înregistrat la Primăria comunei Stănileşti cu Nr. 11.775/17.11.2021,
întocmit de către Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui, cu privire la indexarea
impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022;
- Prevederile Legii Nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul:
- Prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. c), alin. (14), art. 139,
alin. (1), alin. (3), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, din O.U.G. Nr. 57/2019
privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Pentru anul fiscal 2022, impozitele si taxele locale datorate de contribuabili, persoane
fizice si juridice, se indexeaza cu 2,6%, fata de impozitele si taxele locale datorate de contribuabili,
persoane fizice si juridice, pentru anul fiscal 2021, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă
din prezenta hotarare.

Art. 2 - Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren şi a
impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul an de către contribuabili,
persoane fizice sau juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal, consiliul local acordă o
bonificaţie de 10%.
Art. 3 – Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31
decembrie 2021, mai mici de 20 lei, conform prevederilor art. 266, alin. (6) din Legea
Nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4 – Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2022.
Art. 5 - (1) Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicesc
primarul comunei Stănileşti, judeţul Vaslui precum şi Compartimentul Finaciar-Contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui.
(2) Prezenta hotărâre se va comunica, persoanelor şi instituţiilor publice
interesate, în termen legal, prin grija secretarului general al comunei Stănileşti, judeţul Vaslui
şi va fi adusă la cunoştinţă publică, astfel:
- Primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui;
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Vaslui, în vederea exercitării controlului cu privire la
legalitate;
- Compartimentului Financiar-Contabil, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Stănileşti, judeţul Vaslui.
Art. 6 - Persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes
legitim prin prevederile prezentei hotărâri poate solicita, în termen de 30 de zile de la data
comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia de către organul emitent sau se
poate adresa instanţei de contencios administrative competentă, conform prevederilor
Legii 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Stănilești – 17 noiembrie 2021

PRIMAR ,
TOFAN GĂBIȘOR

Avizat pentru legalitate
Secretar general al comunei Stanilesti,
BURCIOAGĂ MIHAELA

ANEXA nr.1
privind impozitele si taxele pentru anul 2022

TABLOUL
cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează
sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei STANILESTI, judetul VASLUI
în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ➢ Titlul IX – Impozite și taxe locale
CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI
Art. 457 alin. (1) cladiri rezidentiale persoane fizice

COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2022

0,1%

0,1%

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

VALORILE PROPUSE PENTRU ANUL 2022

Valoarea impozabilă

Valoarea impozabilă

Art. 457 alin. (2)

- lei/m² -

Tipul clădirii
A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma
unui tratament termic și/sau chimic
B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic și/sau chimic
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale
rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic
D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci, sau din orice alte
materiale nesupuse unui tratament termic și/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.
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.

Cu instalații de apă,
canalizare, electrice și
încălzire (condiții
cumulative)

Fără instalații de apă,
canalizare, electricitate
sau încălzire

Cu instalații de apă,
canalizare, electrice și
încălzire (condiții
cumulative)

Fără instalații de apă,
canalizare, electricitate
sau încălzire

1.100

660

1.129

677

330

220

339

226

220

192

226

197

138

82

142

84

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

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

Art. 458 alin. (1)

COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022

cladiri nerezidentiale persoane

0,2%

0,2%

cladiri rezidentiale persoane

0,1%

0,1%

cladiri nerezidentiale persoane

0,2%

0,2%

10%

10%

fizice

Art. 460 alin. (1)
juridice

Art. 460 alin. (2)
juridice

Art. 462 alin. (2)

BONIFICATIE

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate
conform alin(2)-(5) ale art.457 cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în cadrul localităţii

Rangul localităţii
0

I

II

III

IV

V

A

2,60

2,50

2,40

2,30

1,10

1,05

B

2,50

2,40

2,30

2,20

1,05

1,00

C

2,40

2,30

2,20

2,10

1,00

0,95

D

2,30

2,20

2,10

2,00

0,95

0,90

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN INTRAVILAN CU CONSTRUCTII
Art. 465 alin. (2)
In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe
teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:
- lei/ha Zona în
cadrul
localității

A
B
C
D

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

0
8.282 20.706
6.878 17.194
5.199 12.998
3.558 8.894

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități
I
II
III
IV
6.878 17.194
5.199 12.998
3.558 8.894
1.690 4.226

6.042 15.106
4.215 10.538
2.6686.670
1.4103.526

5.236 13.090
3.558 8.894
1.690 4.226
984 2.439

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022

V

-

-

-

-

729

584

-

-

-

-

-

-

284- 710

-

-

-

-

-

-

142 -356

-

-

-

-

-

-

711

569

569 -1.422

427 -1.068

427-1068
278 -696

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități
0
I
II
III
IV
V

Pentru satul de reşedinţă – STANILESTI - se aplică impozitul din zona A Rangul IV, iar pentru satele componente(BUDU CANTEMIR,
BOGDANA VOLOSENI, CHERSACOSU, GURA VAII, POGANESTI, SARATU) din zona A rangul V
(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţie,
impozitul/taxă pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la aliniatul (4), iar
acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la aliniatul (5).
Art. 465 alin. (4)
- lei/ha -

Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Zona

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2022

Categoria
A
B
C
D
A
B
C
D
de folosință
Teren arabil
28
29
Pășune
21
22
Fâneață
21
22
Vie
46
47
Livadă
53
54
Pădure sau alt teren
28
29
cu vegetație forestieră
Teren cu ape
15
15
Drumuri și căi ferate
0
0
0
Neproductiv
0
Art. 465 alin (5) Suma stabilită conform aliniatului (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel:
Rangul localităţii
0
I
II
III
IV
V

Coeficient de corecţie
8,00
5,00
4,00
3,00
1,10
1,00

Art. 465 alin (6) Ca excepţie de la prevederile alin (3) – (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan,
în registrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează
conform prevederilor aliniatului (7) numai dacă îndeplinesc cumulativ, următoarele condiţii:
a) Au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
b) Au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate
prevăzut la litera (a).

Art. 465 alin. (7)
TEREN AMPLASAT IN EXTRAVILAN
- lei/ha -

Categoria de folosință
1
2
3
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
8
8.1
9
10

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2022

28
50
24
24
55
0
55
0
13
0
2
36
0
0

29
51
25
25
56
0
56
0
13
0
2
37
0
0

Teren cu construcții
Teren arabil
Pășune
Fâneață
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 vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1
Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole
Teren cu amenajări piscicole
Drumuri și căi ferate
Teren neproductiv

Art. 467 alin. (2) BONIFICATIE

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022

10%

10%

CAPITOLUL IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 470 alin. (2)
Nr.
crt.

1
2
3
4
5
6

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea
8
cilindrică de până la 1.600 cm 3, inclusiv
Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste
9
1.600 cm3
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm 3 și 2.000 cm3
20
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm 3 și 2.600 cm3
79
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm 3 și 3.000 cm3
159
inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm 3
320

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2022

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta

8
9
21
81
163
328

7
8
9

Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată
de până la 12 tone, inclusiv
Tractoare înmatriculate

26
32

27
33

20

21

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2021
- lei/200 cm3 -*

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2022
- lei/200 cm3 -*

II. Vehicule înregistrate

1. Vehicule cu capacitate cilindrică
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată
Art. 470 alin. (3)
Mijl. De transport hibride

4
4
6
6
165 lei/an
169 lei/an
* grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022

50%

50%

Art.470 (alin4)in cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective

Art. 470 alin. (5)
AUTOVEHICULELE DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA EGALA SAU MAI MARE DE 12 TONE

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă
admisă
I

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2022
Impozitul (în lei/an)

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

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

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

Alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

0
157
434
610
610

157
434
610
1.384
1.384

0
161
445
626
626

161
445
626
1.420
1.420

157
273
561

273
561
728

161
280
576

280
576
747

două axe
1
2
3
4
5

II

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021
Impozitul (în lei/an)

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone
Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone
Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puțin 18 tone

3 axe
1
2
3

Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone
Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

4
5
6
7

Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
Masa de cel puțin 26 tone

728
1.122
1.122
1.122

1.122
1.742
1.742
1.742

747
1.151
1.151
1.151

1.151
1.787
1.787
1.787

728
737
1.151
1.827
1.827
1.827

737
1.151
1.827
2.711
2.711
2.711

747
756
1.181
1.875
1.875
1.875

756
1.181
1.875
2.781
2.781
2.781

III 4 axe
1
2
3
4
5
6

Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone
Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone
Masa de cel puțin 32 tone

Art. 470 alin. (6)
COMBINATII DE AUTOVEHICULE , UN AUTOVEHICUL ARTICULAT, SAU TREN RUTIER DE TRANSPORT MARFA CU MASA TOTALA MAXIMA AUTORIZATA EGALA
SAU MAI MARE DE 12 TONE

Numărul de axe și greutatea brută încărcată
maximă admisă
I

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021
Impozitul (în lei/an)

alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare

Ax(e) motor(oare) cu
sistem de suspensie
pneumatică sau un
echivalentele recunoscute,
majorate

alte sisteme de suspensie
pentru axele motoare,
majorate

0
0
0
71
162
379
490
883
883

0
0
71
162
379
490
883
1.550
1.550

0
0
0
73
166
389
503
906
906

0
0
73
166
389
503
906
1.590
1.590

152
353
581

353
581
852

156
362
596

362
596
874

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

2 + 1 axe
1
2
3
4
5
6
7
8
9

II

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020
Impozitul (în lei/an)

Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone
Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone
Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone
Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone
Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone
Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone
Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone
Masa de cel puțin 28 tone

2 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone
3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

4
5
6
7
8
9

III

Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone
Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone
Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone
Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone
Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puțin 38 tone

874
1058
1.736
2.408
2.408
2.408

1.058
1.736
2.408
3.656
3.656
3.656

1.868
2.600
2.600

2.600
3.533
3.533

1.917
2.668
2.668

2.668
3.625
3.625

1.650
2.292
3.170
3.170

2.292
3.170
4.690
4.690

1.693
2.352
3.252
3.252

2.352
3.252
4.812
4.812

938
1.136
1.697
1.697

1.136
1.697
2.700
2.700

962
1.166
1.741
1.741

1.166
1.741
2.842
2.842

3 + 2 axe
1
2
3
4

V

1.031
1.692
2.347
3.563
3.563
3.563

2 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
3 Masa de cel puțin 40 tone

IV

852
1031
1.692
2.347
2.347
2.347

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puțin 44 tone

3 + 3 axe
1
2
3
4

Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone
Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone
Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone
Masa de cel puțin 44 tone

Art. 470 alin. (7)

Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată
a. Până la 1 tonă, inclusiv
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d. Peste 5 tone

Art. 470 alin. (8)

NIVELURILE STABILITE
DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE
DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2022

Impozit - lei -

Impozit - lei -

9
37
57
71

9
38
58
73

23
62
231
1.231
231
X
614

24
64
237
1.263
237
X
630

Mijloace de transport pe apă

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri
3. Bărci cu motor
4. Nave de sport și agrement
5. Scutere de apă
6. Remorchere și împingătoare:
a) până la 500 CP, inclusiv

b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv
d) peste 4000 CP
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale:
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone

Art. 472 alin. (2) BONIFICATIE

1.000
1.537
2.460
199
X
199
308
539

1.026
1.577
2.524
204
X
204
316
553

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022

10%

10%

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A
ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII
Art. 474
alin. (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban
Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism
a) până la 150 m² inclusiv
b) între 151 și 250 m² inclusiv
c) între 251 și 500 m² inclusiv
d) între 501 și 750 m² inclusiv
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv
f) peste 1.000 m²

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL
LOCAL
PENTRU ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL
LOCAL
PENTRU ANUL 2022

- lei -

- lei -

6
7
9
13
16
14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare
m2 care depășește 1.000 m2

6
7
9
13
16
16 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare
m2 care depășește 1.000 m2

-

-

10

10

Art. 474 Alin.(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, pentru o
zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita conform alin.(1)
Art.474 alin.(3)Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala
cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei
initiale.

Art. 474 alin. (4)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism

Art. 474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire
pentru o clădire rezidențială sau clădire anexă este egală cu 0,5% din
valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.
Alin (6) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte
construcții decât cele menționate la alin (5) este egală cu 1% din valoarea
autorizată a lucrărilor de construcții, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.
Alin (7) Pentru taxele prevăzute la alin (5) și (6) stabilită pe baza valorişii
autorizate a lucrărilor de construcție se aplică următoarele reguli:
a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie
declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte
înainte de emiterea avizului;
b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de
construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a
clădirii stabilită conform art. 457;
c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu
mai târziu 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;
d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia
finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a
stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;
e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de
specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea
stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către
persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie
rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.
Alin (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei
iniţiale.
Alin (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.
Art. 474 alin. (10)
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

-

-

10

10

(11) În 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 în cazul în care aceasta diferă
de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie,
taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv
afectată.
(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de
organizare de şantier în 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.
(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.
Art. 474 alin. (14)
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații
de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în
spațiile publice

Art. 474 alin. (15)
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente

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

Art. 475 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

-

-

8

8 mp/zi

15

15

9

9

22

23

77

79

110

113

220

226

-

-

45

46

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

Art. 475 alin. (3) lit. a)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității
de alimentație publică pentru o suprafață de până la 500 m 2, inclusiv

Art. 475 alin. (3) lit. b)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității
de alimentație publică pentru o suprafață mai mare de 500 m 2

Alin (5) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în
cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile
prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de
competenţă se află amplasată unitatea sau standul de
comercializare.
Taxa privind eliberarea acordului de functionare pentru desfasurarea
activitatilor economice/viza anuala a acestora.

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2022

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

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

2%

2%

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

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2022

- lei/m2 sau fracțiune de m2 -

- lei/m2 sau fracțiune de m2 -

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

34

35

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj
pentru reclamă și publicitate

25

26

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art.481alin(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea
cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare
şi aabonamentelor.

-

Art. 481 alin. (2)
-

Impozitul pe spectacole

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet,
operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală,
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice
competiție sportivă internă sau internațională
b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a)

1%
1%

0%
CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE

Art. 484

0%
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2022
(lei)

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

-

Taxa speciala pentru recuperarea contravalorii
plăcuțelor cu număr de înregistrare ( tractoare, carute,
mopede, ATV – uri, etc.)

39

Taxa pentru viza anuala a atestatului de producator si a
carnetului de comercializare a produselor agricole.

23

Eliberare duplicat stare civila

10

Eliberare copii xerox din arhiva primariei

10

Inregistrare contracte de areda

10

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2022

(lei)

Art. 486 alin. (1) ➢ Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice ( comert stradal) și pentru vizitarea muzeelor,

17

caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea.
Art. 486 alin. (2) ➢Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care
folosesc infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu
impact asupra mediului înconjurător.
Art. 486 alin. (4) ➢ Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe
cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului
550
local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare*.
Art. 486 alin. (5) ➢ Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe
34
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri.

0

564
35

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE
Art. 489 Majorarea impozitelor si taxelo locale

Art. 489 alin. (2)

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2022

0%

0%

„(2) Cotele adiționale … nu pot fi mai mari de 50%
față de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.”
*Se inserează rând pentru fiecare impozit și taxă locală asupra căruia/căreia se stabilește cotă adițională.
NOTĂ: Cotele adiționale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale.

Art. 489 alin. (4)
Teren nelucrat timp de 2 ani consecutiv
Art. 489 alin. (5)
cladiri si teren intravilan neingrijite

0%

0%

10%

10%

CAPITOLUL XI – SANCȚIUNI
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Art. 493
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2) 
 lit. A) se sancționează cu amendă
 lit. B) se sancționează cu amendă

LIMITELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2022

- lei -

- lei -

77
307

79
315

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă.

357

366

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%. ➢ ➢ ➢
➢ Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. A) se sancționează cu amendă
➢ Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. B) se sancționează cu amendă
➢ Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă

308
1.228

316
1.260

1.430

1.467

II. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare
LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2
) Extras din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru: „Art. 4. - … (2) Taxele prevăzute la alin. (1) pot fi majorate cu până la 40% de către consiliul local în a cărui rază teritorială se află
sediul prestatorului de servicii.
(3) Consiliile locale stabilesc majorarea prevăzută la alin. (2), în funcție de necesitățile funcționării normale a serviciilor publice și de îndeplinirea atribuțiilor ce revin autorităților administrației publice locale.
(4) În cazul în care nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se modifică prin dispoziții legale, majorarea de până la 40% se va aplica la noile niveluri.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Art. 13. – Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de prezenta lege, se actualizează periodic, în funcție de rata inflației, prin:
a) hotărâre a consiliilor locale, în condițiile stabilite prin legea privind impozitele și taxele locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetele locale;”
2
) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:
………………………………………………………………………………
c) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.
(11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. … c) se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice.”
COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
Art. 4. Alin. (2)
PENTRU ANUL 2021
PENTRU ANUL 2022
1

Extras din norma juridică

0%

0%

NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2
PENTRU ANUL 2021
- lei -

NIVELURILE ACTUALIZATE1/AJUSTATE2
PENTRU ANUL 2022
- lei -

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanțe, Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea
Supremă de Justiție și de notarii publici, precum și pentru alte servicii prestate de unele instituții publice
1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte
autorități publice, precum și de instituții de stat, care, în exercitarea atribuțiilor lor,
sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a
X
X
oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor
acte pentru care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare
Potrivit prevederilor art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: „Certificatele, adeverințele sau alte documente pentru care
legea prevede plata taxei extrajudiciare de timbru, eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.”
2. Eliberarea certificatului de producător

3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

Abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind
impozitele și taxele locale

x

x

- pentru animale sub 2 ani
X
X
- pentru animale peste 2 ani
X
X
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap
X
x
de animal, în bilete de proprietate:
- pentru animale sub 2 ani
X
X
- pentru animale peste 2 ani
X
X
5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală
X
6. Eliberarea, la cerere. A certificatelor medico-legale și a altor certificate
X
X
medicale folosite în justiție
7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar
X
X
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a
X
X
sexului
9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei
X
X
10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare
X
X
civilă întocmite de autoritățile străine
11.Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă
X
X
12.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase,
X
X
distruse sau deteriorate
CAPITOLUL II
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate și înscrierea mențiunilor în acestea, precum și pentru eliberarea permiselor
de vânătoare și de pescuit
1. Acte de identitate:
x
X
a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetățenii români,
eliberarea sau prelungirea valabilității actelor de identitate pentru cetățenii străini
X
Abrogat prin Legea 1/2017
și pentru persoanele fără cetățenie, precum și înscrierea mențiunilor privind
schimbarea domiciliului sau a reședinței cetățenilor români
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței
c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale
X
Abroga prin OG. 41/2016
persoanelor fără cetățenie
d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate
2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
din Registrul permanent de evidență a populației
3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare
X
Abrogat prin Legea 1/2017
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit
X
Abroga prin OG. 41/2016
CAPITOLUL III
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii permiselor de conducere
1. Taxe pentru examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători
x
X
de autovehicule:
a) obținerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile și
X
Abrogat prin Legea 1/2017
subcategoriile A, A1, B, B1 și B+E

b) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria
A

Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009

c) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E
d) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule dintre
2X
Abrogat prin Legea 1/2017
categoriile sau subcategoriile C, C1, Tr, D, D1,C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb și Tv
e) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparținând
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb și Tv
f) obținerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
C+E, D+E
2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum și a
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obținerea aceleiași
categorii a permisului de conducere, precum și pentru persoanele care nu au
X
Abrogat prin Legea 1/2017
absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor pentru
categoriile B, B1, B+E
3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat
4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
pentru obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere
CAPITOLUL IV
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pentru probe
1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și
x
x
remorcilor:
a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500
X
Abrogat prin Legea 1/2017
kg inclusiv
b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între
Abrogat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2009
750 kg inclusiv și 3.500 kg inclusiv
c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de
X
Abrogat prin Legea 1/2017
3.500 kg
2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor
X
Abrogat prin Legea 1/2017
neînmatriculate permanent sau temporar
3. Taxe de autorizare a circulației pentru probe a autovehiculelor și remorcilor
X
Abrogat prin Legea 1/2017
CAPITOLUL IV1 Taxa pentru furnizare date
1. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor date
din Registrul național de evidență a persoanelor, precum și din Registrul național
de evidență a permiselor de conducere și certificatelor de înmatriculare și din
X
Abrogat prin Legea 1/2017
registrele județene și al municipiului București de evidență a permiselor de
conducere și certificatelor de înmatriculare
CAPITOLUL V
Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu
modificările și completările ulterioare

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza
Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, cu excepția celor pentru terenurile agricole și forestiere**)

X

Abrogat prin Legea 1/2017

**) Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și
forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, în scopul finalizării eliberării titlurilor de proprietate,
eliberarea și înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere se fac gratuit.

NOTĂ: Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabilește potrivit dispozițiilor legale.

