
T A B L O U L
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 TORMAC
în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

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) clădirile rezidențiale și 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

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

0,11% 0.12 %

Art. 457 alin. (2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în
metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor:
- lei/m² -

Tipul clădirii

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021(3,8 % inflatie)

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă
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

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

1.060 636 1.100 660

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

318 212 330 220

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

212 185 220 192

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

134 79 139 82
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la Hotărârea Consiliului Local Tormac Nr. 1 / 14.01.2021

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021



E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi
amplasate la subsol,
demisol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre
tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A - D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi
amplasate la subsol,
la demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de
locuință,
în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A - D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Art. 457 alin.(6) 6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în
funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea,
prin înmulțirea valorii determinate conform alin. (2) - (5) cu
coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în cadrul localității Rangul localității

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

Art.457 alin.(8) (8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în
urma aplicării prevederilor alin. (1) - (7), se reduce în funcție 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

b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal

c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani
inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal

COTELE STABILITE PRIN CONSILIUL
LOCAL PENTRU ANUL 2020

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU
ANUL 2021

Art. 458 alin. (1) Calculul impozitului pe clădirile
nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice 0,75% 0,75%

Art 460 alin 8 În cazul în care proprietarul clădirii nu a
actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani
anteriori anului de referință, cota impozitului/taxei pe clădiri
este

5% 5%



Art. 460 alin. (1) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea
sau deținute de persoanele juridice 0,2% 0,2%

Art. 460 alin. (2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în
proprietatea sau deținute de persoanele juridice 1,3% 1,3%

Art. 462 alin. (2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe
clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data
de 31 martie

10%
(pentru persoanele fizice) 10%

(pentru persoanele fizice)

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN
Art. 465 alin. (2)
Intravilan curti constructii În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții,
impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:
- lei/ha -

Zona în cadrul localității

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2020 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021(3,8% inflatie)

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de
localități

0 I II III IV V 0 I II III IV V

A 8.282 - 20.706 6.878 -17.194 6.042 -
15.106

5.236 -
13.090

711 -
1.788

569 -
1.422

964 771

B 6.878 - 17.194 5.199 -12.998 4.215 -
10.538

3.558 -
8.894

569 -
1.422

427 -
1.068

771 580

C 5.199 -12.998 3.558 -8.894 2.668-
6.670

1.690 -
4.226

427 -
1.068

284 -
710

D 3.558 -8.894 1.690 -4.226 1.410-
3.526

984 -
2.439

278 -
696

142 -
356

Impozit teren intravilan an 2020 zona A , rang. IV 889 x 4,6% = 929
B, rang. V 743 x 4,6% = 743



Art. 465 alin. (4)

Teren intravilan agricol (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri
cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin.
(4), iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la alin. (5).

(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

- lei/ha -
Nr.
crt.

Zona

Categoria
de folosință

NIVELURILE STABILITE
DECONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021(3,8% inflatie)

A B C D A B C D

1 Teren arabil 29 22 20 16 32 24 21 17
2 Pășune 22 20 16 16 23 21 17 15
3 Fâneață 22 20 16 14 23 21 17 15
4 Vie 49 37 29 20 51 38 30 21
5 Livadă 56 49 37 29 58 51 38 30
6 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 29 22 20 16 30 23 21 17
7 Teren cu ape 16 14 8 0 17 15 8 0
8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0

(5) Suma stabilită conform alin. (4) se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut în următorul tabel:

Rangul localității Coeficientul de corecție

0 8,00

I 5,00

II 4,00

III 3.00

IV 1.10

V 1,00



Incadrarea terenurilor in categoriile de folosinta din tabelul de mai sus se va face numai in baza documentelor justificative prezentate de contribuabili,
respectiv extras de carte funciara valabil(actualizat) cu pozitii distincte pentru terenurile din alte categorii de folosinta decat cele cu constructii, situate in
intravilanul comunei TormacArt. 465 alin. (7)
Teren extravilan In cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în
hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):
- lei/ha -

Categoria de folosință
NIVELURILE STABILITE DE

CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL
2020

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021(3,8% inflatie)

1 Teren cu construcții 32 33
2 Teren arabil 53 55
3 Pășune 29 30
4 Fâneață 29 30
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 59 61
5.1 Vie până la intrarea pe rod 59 61
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 59 61
6.1 Livadă până la intrarea pe rod 60 62
7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 17 18
7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 17 18
8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 6
8.1 Teren cu amenajări piscicole 36 37
9 Drumuri și căi ferate 0 0
10 Teren neproductiv 0 0

Art. 467 alin. (2) Pentru plata cu anticipație a
impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de
către contribuabili, până la data de 31 martie
inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație
de până la 10%,

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL
2020

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL
2021

10% pentru persoane fizice 10%
(pentru persoanele fizice)



Zona în cadrul localității Rangul localității

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 IV - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 470 alin. (2)
Nr.
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021 (3,8% inflatie)

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de
până la 1.600 cm3, inclusiv

8 8

2 Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600
cm3

9 9

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv 19 20
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv 75 78
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv 151 156
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 303 314
7 Autobuze, autocare, microbuze 25 26
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până

la 12 tone, inclusiv
31 32

9 Tractoare înmatriculate 19 20

1. Vehicule cu capacitate cilindrică
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2 2
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4 4
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 52 54

* grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta
Art. 470 alin. (3) in cazul mijl. de
transport hibride impozitul se reduce cu

COTA STABILITA DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021
50 %-100% 75%



min.50%,conf.hot.consiliului local

Art. 470 alin. (5)

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă
admisă

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021 (3.8% inflatie)

Impozitul (în lei/an) 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

I două axe
1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 0 147
2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 147 410
3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 410 576
4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1257 576 1305
5 Masa de cel puțin 18 tone 555 1257 576 1305

II 3 axe
1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 147 257
2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 257 528
3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 528 686
4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1019 686 1057
5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1583 1057 1643
6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1019 1583 1057 1643
7 Masa de cel puțin 26 tone 1019 1583 1057 1643

III 4 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 686 695
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1046 695 1086
3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1046 1661 1086 1724
4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1661 2464 1724 2588
5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1661 2464 1724 2558
6 Masa de cel puțin 32 tone 1661 2464 1724 2558



Art. 470 alin. (6)

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă
admisă

NIVELURILE STABILITE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021 (3,8% inflatie)

Impozitul (în lei/an) Impozitul (în lei/an)

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

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

I 2 + 1 axe
1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0
2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0
3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 64 0 66
4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 66 153
5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 153 357
6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 357 462
7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 462 833
8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1408 833 1461
9 Masa de cel puțin 28 tone 803 1408 833 1461

II 2 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 143 333
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 333 548
3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 548 804
4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 804 972
5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1537 972 1595
6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1537 2133 1595 2214
7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 3239 2214 3362
8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2133 3239 2214 3362
9 Masa de cel puțin 38 tone 2133 3239 2214 3362

III 2 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1698 2363 1762 2453
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2363 3211 2453 3333
3 Masa de cel puțin 40 tone 2363 3211 2453 3333

I
V

3 + 2 axe

1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1500 2083 1557 2162
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2083 2881 2162 2990



3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2881 4262 2990 4424
4 Masa de cel puțin 44 tone 2881 4262 2990 4424

V 3 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1032 885 1071
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1032 1542 1071 1601
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1542 2454 1601 2547
4 Masa de cel puțin 44 tone 1542 2454 1601 2547

Art. 470 alin. (7) Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată
NIVELURILE STABILITE
DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE
DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021(3,8%inflatie)
Impozit - lei - Impozit - lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv 9 9
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 36 37
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 54 56
d. Peste 5 tone 67 70

Art. 470 alin. (8) Mijloace de transport pe apă
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 22 23
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 59 61
3. Bărci cu motor 220 228
4. Nave de sport și agrement 0 0
5. Scutere de apă 220 228
6. Remorchere și împingătoare: x x
a) până la 500 CP, inclusiv 585 607
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 951 987
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1463 1518
d) peste 4000 CP 2341 2430
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 190 197
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: x x
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 190 197
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 293 304
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 513 532
Art. 472 alin. (2)
Pentru plata cu anticipație a
impozitului pe mijlocul de
transport, datorat pentru
întregul an de către
contribuabili, până la data de
31 martie a anului respectiv

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021
10% pentru persoanele fizice 10% pentru persoanele fizice



inclusiv, se acordă o
bonificație de până la 10%
inclusiv,

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
Art.474 alin.(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in zona
rurala este egela cu 50% din taxa stabilita

NIVELURILE
STAB. DE CONS. LOCAL
PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021 (3,8 %inflatie)

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism Cod fiscal - lei - - lei -
a) până la 150 m² inclusiv 5 – 6 6 6
b) între 151 și 250 m² inclusiv 6 – 7 7 7
c) între 251 și 500 m² inclusiv 7 – 9 9 9
d) între 501 și 750 m² inclusiv 9 – 12 12 12
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 12 – 14 14 15
f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care

depășește 1.000 m2
15 +0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care

depășește 1.000 m2

Art. 474 alin. (4)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 0 – 15 10 10

Art. 474 alin. (5)Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire
pentru o cladire rezidentiala sau cladire-anexa 0,5 din valoarea deviz 0,5 din valoarea deviz

Art.474 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru
orice alta constructie decat cele mentionate la alin.(5)
Art. 474 alin. (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire 30% din taxa de pentru eliberarea

autorizatiei
30% din taxa de pentru eliberarea

autorizatiei
Art. 474 alin.(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totala
sau partiala a unei constructii

0,1% din valoarea impozabilă

Art. 474 alin. (10)
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări 0 – 15 15 15

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

0 – 8 8 8

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

0 – 13 13

Art. 474 alin. (16)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă 9 9 9



Art. 475 alin. (1)
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 0 – 20 20
Art. 475 alin. (2)
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător,
Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul
agricol
Taxa vizare anuala a carnetului de producator

0 – 80 80 83

Art. 475 alin. (3) lit. a)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind
desfășurarea unor activități pentru o suprafață de până la 500 m2,
inclusiv (CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de
servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive)

0 - 4.000 260 270

Art. 475 alin. (3) lit. b)
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind
desfășurarea unor activități pentru o suprafață mai mare de 500
m2(CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire
a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive)

0 - 8.000 4000 4152

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
Art. 477 alin. (5)
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2020

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021(3,8%)

1% - 3% 0 3%
Art. 478 alin. (2)
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

NIVELURILE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

- 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 0 – 32 15 16

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru
reclamă și publicitate 0 – 23 20 21

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE
Art. 481 alin. (2)
Impozitul pe spectacole

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2020

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

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

0% - 2% 0
0

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. A) 0% - 5% 0 0
CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE

Art. 484
Taxe speciale

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

Sunt prevăzute în anexa A



CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2021
Art.486 Alte taxe locale Sunt prevazute in anexa B

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE
Art. 489 alin. (1) și (3)  Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare sunt prevăzute în anexa C.

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2020 COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021*

Art. 489 alin. (2)
„(2) Cotele adiționale … nu pot fi mai mari de 50% față
de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.”

0% - 50% 50% 50%

*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) 0% - 500%
.

CAPITOLUL XI – SANCȚIUNI
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 493
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)

LIMITELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2020

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021(3,8 %)

- lei - - lei -
 lit. A) se sancționează cu amendă : depunerea peste termen a declarațiilor de
impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. C), alin. (12) și (13), art.
466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. C), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6)
lit. B) și c), art. 474 alin. (7) lit. C), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2);

70 – 279

 lit. B) se sancționează cu amendă : nedepunerea declarațiilor de impunere
prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. C), alin. (12) și (13), art. 466 alin.
(2), (5) și alin. (7) lit. C), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. B) și
c), art. 474 alin. (7) lit. C), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2).

279 – 696

(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

325 – 1.578

(41) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art.
494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data solicitării constituie
contravenție și se sancționează cu amendă

500 – 2.500

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 : : depunerea
peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin.
(10) lit. C), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. C), alin. (9) și (10), art.
471 alin. (2), (4), (5) și alin. (6) lit. B) și c), art. 474 alin. (7) lit. C), alin. (11), art. 478
alin. (5) și art. 483 alin. (2);

280 – 1.116

 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. B) se sancționează cu amendă : : nedepunerea
declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. C), alin.
(12) și (13), art. 466 alin. (2), (5) și alin. (7) lit. C), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2),
(4), (5) și alin. (6) lit. B) și c), art. 474 alin. (7) lit. C), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art.
483 alin. (2).

1.116 – 2.784

 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

1.300 – 6.312

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE

Anexa A
Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare  Regulamentul pentru stabilirea domeniilor de
activitate și condițiile în care se pot institui taxe speciale, modul de organizare și de funcționate a serviciilor de interes public local este prevăzut în anexa A.1
care face parte integrantă din anexa A.
În cazul în care acest regulament este aprobat de către autoritatea deliberativă prin hotărâre distinctă, în preambulul prezentei hotărâri, la nr. crt. 24), se face trimitere la
aceasta.

Art. 484
Taxe speciale

„(2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot
adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate
cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.”

NIVELURILE
STABILITE DE

CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

- lei -

NIVELURILE
STABILITE DE

CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021

- lei -

Nr
.
crt
.

Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului
Local prin care s-au instituit aceste taxe speciale

DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE
ACTIVITATE ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA

1. 1Art. 6 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr.
99/2000 …

Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea
activității de comercializare în zone publice (Comert stradal) 5 20

2. Art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 … Taxe speciale pentru prestări de servicii specifice în domeniul
cadastrului și agriculturii 0 0

3. Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 … Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor de
copiere a documentelor

0 0
0

4. Art. 14 din Ordonanța Guvernului nr.
21/2002 …

Taxe speciale pentru finanțarea obiectivelor aprobate prin
referendum 0 0

5. Art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului
nr. 71/2002 …

Taxe speciale pentru funcționarea serviciilor de
administrare a domeniului public și privat 0 0

6. Art. 18 din Legea nr. 333/2003 … Taxe speciale pentru plata serviciilor de pază 0

7. Art. 25 lit. D) din Legea nr. 481/2004 … Taxe speciale pe linia protecției civile 0



8.
Art. 43 alin. (7) din Legea … nr. 51/2006,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor de exploatare
ori de investiții. 0 0

9.
Art. 5 alin. (2) lit. K), art. 26 alin. (1) lit. B)
și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din
Legea … nr. 101/2006, republicată

Taxe speciale pentru servicii de salubrizare 0 0

10. Art. 10 lit. G) și art. 34 alin. (2) și (3) dinLegea … nr. 230/2006
Taxe speciale pentru prestarea serviciului de iluminat
public 0 0

11. Art. 14 lit. F) din Legea … nr. 241/2006,
republicată

Taxe speciale privind serviciul de alimentare cu apă și
canalizare 0 0

12. Art. 35 alin. (5) din Ordonanța de urgență aGuvernului nr. 44/2008 … Taxe speciale pentru servicii de asistență și reprezentare 0 0

13. 1. Art. 23 alin. (3) din Ordinul ministruluiadministrației și internelor nr. 1501/2006
2. Procedura de înregistrare și de radiere a
vehiculelor la nivelul
primarului ………………………., aprobată
prin Hotărârea Consiliului Local
nr. ……/20….

Taxe speciale pentru emiterea/ reemiterea certificatului
de înregistrare

14. Taxe speciale pentru eliberarea plăcuțelor cu număr de
înregistrare 55 57

15.

Taxa eliberare in regim de urgenta a certificatelor de
orice fel, adeverintelor si a oricaror inscrisuri care atesta
un fapt sau o situatie
Institutiile publice sunt scutite de taxe pentru servicii
prestate in regim de urgenta

0 10

16. Taxa bransare apa + apometru

17. Taxa inregistrare contract arenda / act aditional /
comodat 50

18. Legea 17/2014 Taxa inregistrare oferta vanzare 0 100

19.
Taxa pentru eliberarea acordului pentru desfasurarea unei
activitati economice, altele decat cele prevazute de
art.475, alin.3,lit.a si b

200 208

20. Viza anuala pentru desfasurarea unor activitati
economice ce fac obiectul Legii nr.650/2002 100 104



CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE Anexa B
NIVELURILE STABILITE

DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

- lei -

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL

2021
- lei -

Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice :
 Taxa utilizarea spatiului din incinta pietei

20 lei/zi
20 25

 Taxa inchiriere camin cultural ( pentru orice eveniment) - Tormac, Șipet
 Taxa inchiriere camin cultural ( pentru orice eveniment) - Cadar

150
150

300
150

Art.486 alin. (4) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa 500 519
Art.486 alin. (5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice 30 31
Art. 486 alin.(2) si (3) Taxa anuala pentru detinerea sau utizarea echipamentelor si utilajelor
destinate obtinerii de venit, care folosesc infrastructura locala(Taxa vehicule lente) 36 50

Legea 117/1999 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 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

0 5

Legea 117/1999 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**)

0 0

Nr.
crt. Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare în funcție de care se stabilesc cotele adiționale Anexa C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea criteriilor respective.



REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL Anexa D
Nr.
crt. REDUCERILE SI SCUTIRILE PREVAZUTE DE LEGEA 227/2015 -actualizat

1. Art. 456 Scutiri impozit/taxă pe clădiri
2.

3. Art. 464 Scutiri impozit/taxă pe teren
4.

5. Art. 469 Scutiri impozit pe mijloacele de transport
6.
7. Art. 476 Scutiri taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
NOTĂ: 1. Se cuprind numai reducerile și scutirile acordate prin prezenta hotărâre care are caracter normativ.

2. Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Anexele A, B, C și D fac parte integrantă din prezenta anexă.


	I.Legeanr.227/2015privindCodulfiscal(Titlu
	CAPITOLULII–IMPOZITULPECLĂDIRIȘITAXAPEC
	CAPITOLULIII-IMPOZITULPETERENȘITAXAPET
	Art.465alin.(4)
	1
	2
	3
	4
	5
	5.1
	6
	6.1
	7
	7.1
	8
	8.1
	9
	10
	(pentrupersoanelefizice)
	CAPITOLULIV-IMPOZITULPEMIJLOACELEDETRANSP
	Art.470alin.(8)
	CAPITOLULV–TAXAPENTRUELIBERAREACERTIFICATELO
	CAPITOLULVI–TAXAPENTRUFOLOSIREAMIJLOACELORD


	CAPITOLULVII–IMPOZITULPESPECTACOLE
	CAPITOLULXI–SANCȚIUNI
	Art.493

	CAPITOLULIX–ALTETAXELOCALE
	AnexaB
	Nr.crt.
	Criteriileeconomice,sociale,geografice,precum
	AnexaC



