ANEXA1
la Hotărârea Consiliului Local nr.
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2022
A) 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 Grajduri
în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
I IMPOZITUL PE CLADIRI PERSOANE FIZICE

Tipul cladirii

COTELE STABILITE PRIN CODUL
FISCAL (Legea 227/2015)

Nivel an
2021

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU
ANUL 2022

cladiri rezidentiale si cladirianexa
0,08% – 0,2%
0,1%
0,1%
cladiri nerezidentiale
reevaluate/
0,2% - 1,3%
0,2%
0,2%
construite/dobandite in ultimii
5 ani anteriori anului de
referinta, respectiv incepand cu
01.01.2014
cladiri nerezidentiale
reevaluate/construite/
dobandite inainte de ultimii 5
2%
2%
2,05%
ani anteriori anului de referinta,
respectiv inainte de 01.01.2014
cladiri nerezidentiale utilizate
pentru activitati din domeniul
0,4%
0,4%
0,41%
agriculturii
cladiri cu destinatie mixta
Impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul
calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential

1

I.1. IMPOZITUL PE CLĂDIRILE REZIDENŢIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE
Tipul clădirii

Valori impozabile an 2021 pe mp
de suprafaţă construită
desfăşurată conf. Legii nr.
227/2015 lei/mp
Cu instalaţii de
Fără instalaţii
apă,
de apă,
canalizare,
canalizare,
electrice şi
electrice sau
încălzire
încălzire
(conditii
cumulative)

Indexare conform art. 491 din
Legea nr. 227/2015) %

Valori impozabile an 2022 pe mp
de suprafaţă construită
desfăşurată lei/mp

Cu instalaţii de
apă, canalizare,
electrice şi
încălzire
(conditii
cumulative)

Fără instalaţii
de apă,
canalizare,
electrice sau
încălzire

Cu instalaţii de
apă, canalizare,
electrice şi
încălzire (conditii
cumulative)

Fără instalaţii
de apă,
canalizare,
electrice sau
încălzire

A. Clădire cu cadre din beton
armat sau cu pereţi exteriori din
cărămidă arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui
tratament termic şi/sau chimic
B. Clădire cu pereţii exteriori din
lemn, din piatră naturală, din
cărămidă nearsă, din vălătuci sau
din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic şi/sau
chimic

1100

660

2,6

2,6

1129

677

330

220

2,6

2,6

339

226

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

220

193

2,6

2,6

226

198

D. Clădire-anexă cu pereţii
exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din
vălătuci sau din orice alte

138

82

2,6

2,6

142

84
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materiale
nesupuse
unui
tratament termic şi/sau chimic
E. În cazul contribuabilului care
deţine la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol, demisol
şi/sau la mansardă, utilizate ca
locuinţă, în oricare dintre tipurile
de clădiri prevăzute la lit. A-D
F. In cazul contribuabilului care
deţine la aceeaşi adresă încăperi
amplasate la subsol, la demisol
şi/sau la mansardă, utilizate în
alte scopuri decât cel de locuinţă,
în oricare dintre tipurile de clădiri
prevăzute la lit. A-D

75% din
suma care
s-ar aplica
clădirii

75% din
suma care
s-ar aplica
clădirii

-

-

75% din
suma care sar aplica clădirii

75% din
suma care
s-ar aplica
clădirii

50% din
suma care
s-ar aplica
clădirii

50% din
suma care
s-ar aplica
clădirii

-

-

50% din
suma care sar aplica clădirii

50% din
suma care
s-ar aplica
clădirii

NOTA: Valoarea impozabila pentru anul 2022 rezultata din indexare este rotunjita in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se
neglijeaza, iar ceea ce depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu, prin adaos.
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(3) In cazul unei cladiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a cladirii se
identifica in tabelul prevazut la alin. (2) valoarea impozabila corespunzatoare materialului cu ponderea cea mai mare
(4) Suprafata construita desfasurata a unei cladiri se determina prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor cladirii,
inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansarda, exceptand suprafetele podurilor neutilizate ca
locuinta, ale scarilor si teraselor neacoperite.
(5) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata
a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,4.
(6) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea
valorii determinate conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de corectie corespunzator, prevazut in tabelul urmator:
Zona
in
cadrul
Rangul localitatii
localitatii
IV

V

A

1,10

1,05

B

1,05

1,00

C

1,00

0,95

D

0,95

0,90

(7) In cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin.
(6) se reduce cu 0,10.
(8) Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor alin. (1)-(7), se reduce in functie de anul terminarii
acesteia, dupa cum urmeaza:
a) cu 50%, pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
b) cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinta;
c) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinta.
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(9) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza,
astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor. Renovarea majora reprezinta
actiunea complexa care cuprinde obligatoriu lucrari de interventie la structura de rezistenta a cladirii, pentru asigurarea cerintei
fundamentale de rezistenta mecanica si stabilitate, prin actiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere,
precum si, dupa caz, alte lucrari de interventie pentru mentinerea, pe intreaga durata de exploatare a cladirii, a celorlalte cerinte
fundamentale aplicabile constructiilor, conform legii, vizand, in principal, cresterea performantei energetice si a calitatii arhitecturalambientale si functionale a cladirii. Anul terminarii se actualizeaza in conditiile in care, la terminarea lucrarilor de renovare majora,
valoarea cladirii creste cu cel putin 50% fata de valoarea acesteia la data inceperii executarii lucrarilor.
I.2. IMPOZITUL PE CLADIRILE NEREZIDENTIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE
In cazul cladirilor nerezidentiale, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate
fi:
a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, depus
la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta;
b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, în cazul cladirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, în cazul cladirilor dobândite în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinta.
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul
pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii.
În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform literelor a), b) şi c) de la prezentul punct, impozitul pe clădiri se
calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile a clădirii, determinata conform punctului I.1.

I.3. IMPOZITUL PE CLADIRILE CU DESTINATIE MIXTA AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE
In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului
calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential.
In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul se
calculeaza conform punctului I.1.
Daca suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se aplica
urmatoarele reguli:
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a) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nicio activitate economica, impozitul
se calculeaza conform punctului I.1;
b) in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu
utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza în conditii
similare celui stabilit pentru cladirile nerezidentiale.
În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la
organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează
impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:
a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesuluiverbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;
b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii
procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;
c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care
nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa
construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie
se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa
construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri.
Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale
reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie
de construire.
În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de
persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se
înstrăinează.
În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea
integrală sau parţială a folosinţei, care determină creşterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%,
proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se
află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a
cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să
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datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie
de desfiinţare.
În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele
reguli:
a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat
contractul;
b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia
locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă
se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a
bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing
însoţită de o copie a acestor documente. În cazul persoanelor fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele
şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operaţiunii de fiducie, începând
cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.
Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter
sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor
celui în care este îndeplinită această condiţie.
I.4. TAXA PE CLĂDIRI - PERSOANE FIZICE
Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date
în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care se
datoreaza de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe
clădiri. In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii, taxa
se datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public, cu exceptia contractelor care se refera la
perioade mai mici de o luna, caz in care taxa se datoreaza de catre persoana juridica de drept public care transmite dreptul de
concesiune inchiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii.
În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori
folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de luni prevăzute în contract;
pentru fracţiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile, iar titularul dreptului de concesiune, închiriere,
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administrare ori folosinţă are obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
intrării în vigoare a contractului.
În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare
ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile sau de ore, după caz,
prevăzute în contract; fracţiunile de oră se rotunjesc la oră, iar persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte.
În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia
să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii
următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă. În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă
ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei
luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă.
În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana juridică de drept public care transmite dreptul de
concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de
administrare sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate
a contractului.
Taxa pe clădiri se stabileste în funcţie de destinaţia finală a clădirii, care poate fi rezidenţială, nerezidenţială sau mixtă, pe
baza declaraţiei pe propria răspundere a contribuabilului, Valoarea la care se calculează taxa pe clădiri este valoarea înregistrată în
contabilitatea persoanei de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, după caz.
Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate
imobiliară. Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la
plata impozitului sau a taxei pe clădiri.
Impozitul pe clădiri este anual si se plateste în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31
martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%. Impozitul anual pe clădiri, de până la 50 lei (RON) inclusiv se plateşte
integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza
municipiului Iaşi, suma de 50 lei (RON) se referă la impozitul pe clădiri cumulat. Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către
debitor a obligaţiilor fiscale principale, se datorează după acest termen majorări de întârziere.
Nivelul majorarii de intarziere este de 1% pentru fiecare lună sau fractiune de lună, începând cu ziua imediat urmatoare
termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu excepţiile prevăzute de lege şi poate fi modificat prin acte
normative.
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II. IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI PERSOANE JURIDICE
TIPUL CLADIRII

Nivel
Lege
nr. Nivel an 2021 %
Majorare an 2022 fata Nivel an 2022 %
227/2015 %
de an 2021 %
a) cladiri rezidentiale 0,08 - 0,2%
0,2%
0,2%
reevaluate in ultimii 3
ani anteriori anului fiscal
de referinta, respetiv
incepand cu 01.01.2018
b)cladiri
0,2-1,3%
1,3%
1,3%
nerezidentiale
reevaluate in ultimii 3
ani anteriori anului fiscal
de referinta, respectiv
incepand cu 01.01.2018
c) cladiri rezidentiale / 5%
5%
5%
nerezidentiale
nereevaluate in ultimii 3
ani anteriori anului fiscal
de referinta, respectiv
incepand cu 01.01.2018
d)cladiri
0,4%
0,4%
0,4%
nerezidentiale utilizate
pentru activitati din
domeniul agricol
e) cladiri cu destinatie Impozitul se determina prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential,
mixta
cu impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential.
Impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare aprobata de consiliul local asupra valorii impozabile
a cladirii.
Impozitul/taxa astfel calculate se stabilesc la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.
Impozitul pe clădiri este anual si se plăteşte în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv.
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Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului
prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
Plata cu intarziere a impozitului/taxei pe cladiri, atrage dupa sine majorari de intarziere. Nivelul majorarii de intarziere este
de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data
stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.
În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea
impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial, conform alin.II, lit. a)/lit. c)/tabel, cu impozitul calculat pentru suprafaţa
folosită în scop nerezidenţial, conform alin.II, lit. b)/lit. c)/lit. d)/tabel.
Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este
valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a
bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului
fiscal anterior;
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintrun raport de evaluare
întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată
concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.
Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator
autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal pana la
primul termen de plata din anul de referinta. In cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre
definitivă de declanşare a procedurii falimentului valoarea impozabila a cladirii nu se actualizeaza o data la 3 ani.
Pentru cladirile nerezidentiale utilizate pentru activitati din domeniul agricol persoanele juridice trebuie sa depuna la organul
fiscal, ca anexa la declaratia de impunere: declaratie pe proprie raspundere ca aceste cladiri sunt utilizate numai pentru activitati din
domeniul agricol, fisa bunului imobil eliberata de Biroul de carte funciara si statutul societatii din care sa reiasa ca au prevazut ca
obiect de activitate, agricultura.
Impozitul pe cladiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate cladirea la data de 31 decembrie
a anului fiscal anterior.
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În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la
organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează
impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea
integrală sau parţială a folosinţei, care determină creşterea sau diminuarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25%,
proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se
află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a
cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să
datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie
de desfiinţare.
În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele
reguli:
a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat
contractul;
b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia
locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă
se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a
bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing
însoţită de o copie a acestor documente.
Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu
caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal
următor celui în care este îndeplinită această condiţie.
Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date
în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care se
datoreaza de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe
clădiri.
In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii, taxa
se datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public, cu exceptia contractelor care se refera la
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perioade mai mici de o luna, caz in care taxa se datoreaza de catre persoana juridica de drept public care transmite dreptul de
concesiune inchiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii.
În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade
mai mari de o lună, taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune,
închiriere, administrare ori folosinţă. Pentru fracţiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile din luna
respectivă.
În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade
mai mici de o lună, taxa pe clădiri se datorează proporţional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.
În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori
anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin.II, lit. a)/lit. b)/tabel, după caz, va fi datorată de proprietarul
clădirii.
Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială
de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.
În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să
depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare
celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.
În cazul persoanelor juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele şi taxele locale aferente masei
patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operaţiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.
Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii si se sanctioneaza cu
amenda conform legii.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31
martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%.
Impozitul anual pe cladiri datorat aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane juridice, de pana la 50 lei inclusiv se
plateste integral pana la primul termen de plata.
In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceleeasi unitati administrativ teritoriale,
suma de 50 lei se refera la impozitul pe cladiri cumulat.
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III. IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN PERSOANE FIZICE SI JURIDICE
III.1. Impozitul /taxa pe terenurile situate in intravilan (lei /ha )
III.1.1.1. Impozitul/taxa pe terenurile situate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri
cu constructii – persoane juridice / persoane fizice

Zona în Nivel Lege nr.
cadrul
227/2015 lei/ha
localităţi

Indexare
conform art.
491 din
Legea nr.
227/2015 %

Nivel Lege
nr.
227/2015
indexat
conform
art. 491
lei/ha

Nivelurile Stabilite de Consiliul
Local pentru anul 2021

Nivel pentru anul 2022
conform art. 491 lei/ha

Nivelurile impozitului/taxei, pe
ranguri de localități

Nivelurile
impozitului/taxei, pe
ranguri de localități
IV
V

IV

V

A

744 - 1870

2,6

772-1941

978

782

1.003

802

B

595 - 1487

2,6

618-1544

782

588

802

603

C

447 - 1117

2,6

464-1159

588

391

603

401

D

291 - 728

2,6

302-756

391

195

401

200
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III.1.2. Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii
- persoane fizice

Nr. Crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Categoria de
folosinta teren
intravilan

Nivel an 2021 conform
Lege nr. 227/2015 lei/ha

Indexare conform art. 491 Nivel an 2021 lei/ha
din Legea nr. 227/2015 %

Zona
A

Zona
B

Zona
C

Zona
D

Zona
A

Zona
B

Zona
C

Zona
D

Zona
A

Zona
B

Zona
C

Zona
D

Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie
Livada
Padure sau alt teren cu
vegetatie forestiera
Teren cu ape
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

30
23
23
51
58
30

23
21
21
38
51
23

21
17
17
30
39
21

17
15
15
21
30
17

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

31
24
24
52
60
31

24
22
22
39
52
24

22
17
17
31
40
22

17
15
15
22
31
17

17
0
0

15
0
0

8
0
0

0
0
0

2,6
0
0

2,6
0
0

2,6
0
0

2,6
0
0

17
0
0

15
0
0

8
0
0

0
0
0

NOTA: Nivelul pentru anul 2022 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea
ce depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu , prin adaos .

III.2. Impozitul/Taxa pe terenurile amplasate in extravilan – persoane juridice/persoane fizice
Este anual si se stabileste prin inmultirea: suprafetei terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele) corespunzatoare prevazute
de lege, pe categorii de folosinta, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator rangului localitatii, respectiv:
14

Zona in cadrul
localitatii

Rangul localitatii
IV

V

A

1,10

1,05

B

1,05

1,00

C

1,00

0,95

D

0,95

0,90

Avand in vedere ca pentru terenurile amplasate in extravilan nu exista zonare, coeficientul de corectie corespunzator rangului localitati
este cel aferent rangului IV, zona A, respectiv 1,10.
In situatia in care, prin hotarare adoptata de catre consiliul local se stabileste zonarea terenurilor amplasate in extravilan, impozitul
datorat de contribuabili se calculeaza anual prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in hectare cu nivelurile (sumele)
corespunzatoare prevazute de lege, pe categorii de folosinta, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie din tabelul
urmator:
Zona in
cadrul
Rangul localitatii
localitatii
IV

V

A

1,10

1,05

B

1,05

1,00

C

1,00

0,95

D

0,95

0,90
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Nr. Categoria de folosinta
crt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

Teren cu constructii
Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod, alta decat cea
prevazuta la nr. crt. 5.1.
Vie pana la intrarea pe rod
Livada pe rod, alta decat cea
prevazuta la nr. crt. 6.1.
Livada pana la intrarea pe rod
Padure sau alt teren cu
vegetatie forestiera, cu
exceptia celui prevazut la nr.
crt. 7.1.
Padure in varsta de pana la
20 ani si padure cu rol de
protectie
Teren cu apa, altul decat cel
cu amenajari piscicole
Teren cu amenajari piscicole
Drumuri si cai ferate
Teren neproductiv

Nivel Lege nr.
227/2015 lei/ha

Indexare
conform art.
491 din Legea
nr. 227/2015 %

Nivel Lege nr.
227/2015
indexat
conform art.
491 lei/ha
25-34
48-56
23-31
23-31
54-63

Nivel pentru an
2021 lei/ha

24-33
47-55
22-30
22-30
53-61

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

0
53-62

2,6
2,6

0
54-64

0
61

0
64

0
8-18

2,6
2,6

0
8-19

0
18

0
19

0

2,6

0

0

0

1-6

2,6

1-6

6

6

28-37
0
0

2,6
2,6
2,6

29-38
0
0

37
0
0

38
0
0

33
55
30
30
61

Nivel pentru
anul 2022
indexat
conform art.
491 lei/ha
34
56
31
31
63

NOTA: Nivelul pentru anul 2022 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar
ceea ce depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu , prin adaos .
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Impozitul pe teren se plăteşte anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie inclusiv.
Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului
prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
Plata cu intarziere a taxelor, impozitelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local, atrage dupa sine majorari de
intarziere.
Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare
termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte
normative
Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a
anului fiscal anterior.
În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la
organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează
impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul pe intregul an este
datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care
se înstrăinează.
Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un
eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1
ianuarie a anului următor.
În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de
impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării
folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele
reguli:
a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat
contractul;
b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren se
datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea
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procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca
urmare a rezilierii contractului de leasing;
c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă
se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a
bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing
însoţită de o copie a acestor documente.
Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date
în administrare ori în folosinţă, după caz, oricaror entitati, altele decat cele de drept public, se stabileşte taxa pe teren, care se
datoreaza de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă, dupa caz, în condiţii similare impozitului pe
teren.
In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta asupra terenului,
taxa se datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public, cu exceptia contractelor care se refera la
perioade mai mici de o luna, caz in care taxa se datoreaza de catre persoana juridica de drept public care transmite dreptul de
concesiune inchiriere, administrare sau folosinta asupra terenurilor.
Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare
ori folosinţă.
În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori
folosinţă care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are
obligaţia depunerii unei declaraţii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.
În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare
ori folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere,
administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte.
În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia
să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii
următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.
Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularilor dreptului de proprietate asupra acestora,
precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot face numai pe baza de documente, anexate la declaratia facuta.
Ca exceptie, in cazul contribuabililor persoane juridice pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la
alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se calculeaza conform pct. III.2 din prezenta
numai daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
-are prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
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-are inregistrate in evidenta contabila venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului de activitate agricultura (facturi de venituri si
cheltuieli din desfasurarea activitatii agricole, notele contabile si balantele de verificare din lunile in care s-au inregistrat in evidenta
contabila, facturile privind veniturile si cheltuielile din desfasurarea obiectului de activitate agricultura).
În cazul persoanelor juridice/persoanelor fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele şi taxele
locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale
ale unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operaţiunii de fiducie, începând cu data de întâi
a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.
Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii si se sanctioneaza cu
amenda conform legii.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31
martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%.
Impozitul anual pe teren datorat aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane juridice/persoane fizice, de pana la 50
lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri
amplasate pe raza aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera la impozitul pe teren cumulat.

IV. IMPOZIT ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT PERSOANE JURIDICE/PERSOANE FIZICE
a) Mijloace de transport cu tractiune mecanica
Nr. Mijloace de transport cu tractiune Nivel an 2021 conform Lege nr. Indexare conform art. Nivel an
Crt. mecanica
227/2015 lei/200 cm3 sau 491 din Legea nr. cm3 sau
fractiune din aceasta
227/2015 %
aceasta
I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta)
1
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si
8
2,6
autoturisme cu capacitatea cilindrica
de pana la 1600 cm3, inclusiv
2
Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu
9
2,6
capacitatea cilindrica de peste 1600
cm3
3
Autoturisme cu capacitatea cilindrica
20
2,6
intre 1601 cm3 si 2000 cm3, inclusiv

2022 lei/200
fractiune din

8

9

21

19

4
5
6
7
8

9

Autoturisme cu capacitatea cilindrica
intre 2001 cm3 si 2600 cm3, inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica
intre 2601 cm3 si 3000 cm3, inclusiv
Autoturisme cu capacitatea cilindrica
de peste 3001 cm3
Autobuze, autocare, microbuze
Alte vehicule cu tractiune mrcanica cu
masa totala maxima autorizata de
pana la 12 tone, inclusiv
Tractoare inmatriculate

II. Vehicule inregistrate

79

2,6

81

159

2,6

163

320

2,6

328

26
32

2,6
2,6

27
33

20

2,6

21

Nivel Lege nr. 227/2015

1.Vehicule cu capacitate cilindrica - lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta
1.1. Vehicule inregistrate cu capacitate
2-4
cilindrica <4800 cm3
1.2 Vehicule inregistrate cu capacitate
4-6
cilindrica >4800 cm3
2
Vehicule fara capacitate cilindrica
55- 165 lei/an
evidentiata - lei/an/bucata

Indexare
conform
art. 491
din Legea
nr.
227/2015
%

Nivel Lege Nivel
nr.
2021
227/2015
indexat
conform
art. 491

an Nivel
an
2022
indexat

2,6

2-4

3

3

2,6

4-6

5

5

2,6

56-169
lei/an

110

113

In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%.
Pentru ataşe taxa anuală se stabileste la nivelul de 50% din taxa datorată pentru motociclete, motoscutere, scutere.
NOTA: Nivelul pentru anul 2022 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza,
iar ceea ce depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu, prin adaos.
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b) Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egală sau mai mare de 12 tone – persoane juridice/persoane
fizice
Nr.
Crt.

Nivel an 2021 lei/an
Numărul de axe
si
greutatea bruta incarcata Ax(e) motor(oare)
maxima admisa
cu
sistem
de
suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscut

I doua axe
Masa de cel puţin de 12 tone,
1
2
3
4

dar mai mica de13 tone
Masa de cel puţin de 13 tone,
dar mai mica de14 tone
Masa de cel puţin de 14 tone,
dar mai mica de15 tone
Masa de cel puţin de 15 tone,
dar mai mica de18 tone
Masa de cel puţin de 18 tone

5
II trei axe
Masa de cel puţin de 15 tone,
1
2
3
4

dar mai mica de17 tone
Masa de cel puţin de 17 tone,
dar mai mica de19 tone
Masa de cel puţin de 19 tone,
dar mai mica de 21 tone
Masa de cel puţin de 21 tone,
dar mai mica de 23 tone

Indexare conform
491 din Legea
227/2015 %

art. Nivel an 2022 lei/an
nr.

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

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

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele
motoare

0

144

2,6

2,6

0

148

144

399

2,6

2,6

148

409

399

562

2,6

2,6

409

577

562

1270

2,6

2,6

577

1303

562

1270

2,6

2,6

577

1303

144

251

2,6

2,6

148

258

251

515

2,6

2,6

258

528

515

667

2,6

2,6

528

684

667

1029

2,6

2,6

684

1056

21

5
6

Masa de cel puţin de 23 tone,
dar mai mica de 25 tone
Masa de cel puţin de 25 tone,
dar mai mica de 26 tone
Masa de cel puţin de 26 tone

7
III patru axe
Masa de cel puţin de 23 tone,
1
2
3
4
5
6

dar mai mica de 25 tone
Masa de cel puţin de 25 tone,
dar mai mica de 27 tone
Masa de cel puţin de 27 tone,
dar mai mica de 29 tone
Masa de cel puţin de 29 tone,
dar mai mica de 31 tone
Masa de cel puţin de 31 tone,
dar mai mica de 32 tone
Masa de cel puţin de 32 tone

1029

1599

2,6

2,6

1056

1641

1029

1599

2,6

2,6

1056

1641

1029

1599

2,6

2,6

1056

1641

667

676

2,6

2,6

684

694

677

1057

2,6

2,6

695

1084

1057

1677

2,6

2,6

1084

1721

1677

2487

2,6

2,6

1721

2552

1677

2487

2,6

2,6

1721

2552

1677

2487

2,6

2,6

1721

2552
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c) Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima
autorizata egală sau mai mare de 12 tone – persoane juridice/persoane fizice
Nr.
Crt.

Nivel an 2021 lei/an
Numărul de axe
si
greutatea bruta incarcata Ax(e) motor(oare)
maxima admisa
cu
sistem
de
suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscut

Indexare conform
491 din Legea
227/2015 %

art. Nivel an 2022 lei/an
nr.

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

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

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele
motoare

I 2+1 axe
Masa de cel puţin de 12 tone,
1

0

0

2,6

2,6

0

0

2

0

0

2,6

2,6

0

0

0

65

2,6

2,6

0

67

65

148

2,6

2,6

67

152

148

348

2,6

2,6

152

357

348

449

2,6

2,6

357

461

449

811

2,6

2,6

461

832

811

1422

2,6

2,6

832

1459

811

1422

2,6

2,6

832

1459

3
4
5
6
7
8
9

dar mai mica de14 tone
Masa de cel puţin de 14 tone,
dar mai mica de16 tone
Masa de cel puţin de 16 tone,
dar mai mica de18 tone
Masa de cel puţin de 18 tone,
dar mai mica de 20 tone
Masa de cel puţin de Masa de
cel puţin de 20 tone, dar mai
mica de 22 tone
Masa de cel puţin de 22 tone,
dar mai mica de 23 tone
Masa de cel puţin de 23 tone,
dar mai mica de 25 tone
Masa de cel puţin de 25 tone,
dar mai mica de28 tone
Masa de cel puţin de 28 tone

23

II 2 + 2 axe
Masa de cel puţin de 23 tone,
1
2
3
4
5
6
7
8

dar mai mica de25 tone
Masa de cel puţin de 25 tone,
dar mai mica de26 tone
Masa de cel puţin de 26 tone,
dar mai mica de 28 tone
Masa de cel puţin de 28 tone,
dar mai mica de 29 tone
Masa de cel puţin de 29 tone,
dar mai mica de 31 tone
Masa de cel puţin de 31 tone,
dar mai mica de 33 tone
Masa de cel puţin de 33 tone,
dar mai mica de 36 tone
Masa de cel puţin de 36 tone,
dar mai mica de 38 tone
Masa de cel puţin de 38 tone

9
III 2+3 axe
Masa de cel puţin de 36 tone,
1
2

dar mai mica de 38 tone
Masa de cel puţin de 38 tone,
dar mai mica de 40 tone
Masa de cel puţin de 40 tone

3
IV 3+2 axe
Masa de cel puţin de 36 tone,
1
2
3

dar mai mica de 38 tone
Masa de cel puţin de 38 tone,
dar mai mica de 40 tone
Masa de cel puţin de 40 tone,
dar mai mica de 44 tone
Masa de cel puţin de 44 tone

4
V 3+3 axe
Masa de cel puţin de 36 tone,
1

139

325

2,6

2,6

143

333

325

535

2,6

2,6

333

549

535

783

2,6

2,6

549

803

783

946

2,6

2,6

803

971

946

1552

2,6

2,6

971

1593

1552

2154

2,6

2,6

1592

2210

2154

3271

2,6

2,6

2210

3356

2154

3271

2,6

2,6

2210

3356

2154

3271

2,6

2,6

2210

3356

1715

2385

2,6

2,6

1760

2447

2385

3242

2,6

2,6

2447

3326

2385

3242

2,6

2,6

2447

3326

1514

2103

2,6

2,6

1553

2158

2103

2908

2,6

2,6

2158

2984

2908

4303

2,6

2,6

3984

4415

2908

4303

2,6

2,6

3984

4415

863

1042

2,6

2,6

885

1069

dar mai mica de 38 tone

24

2
3
4

Masa de cel puţin de 38 tone,
dar mai mica de 40 tone
Masa de cel puţin de 40 tone,
dar mai mica de 44 tone
Masa de cel puţin de 44 tone

1042

1557

2,6

2,6

1069

1597

1557

2479

2,6

2,6

1597

2543

1557

2479

2,6

2,6

1597

2543

d) Remorci, semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule prevazuta la lit. c) - masa totala
maxima autorizata
Nr.
Crt.

Masa totala maxima autorizata

1
Pana la 1 tona, inclusiv
2
Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone
3
Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
4
Peste 5 tone
e) Mijloace de transport pe apa
Nr.
Crt.
1
2
3
4

Nivel an 2021 conform Indexare conform art. Nivel an 2022 lei/bucata
Lege
nr.
227/2015 491 din Legea nr.
lei/bucata
227/2015 %
9
2,6
9
37
2,6
38
57
2,6
58
71
2,6
73

Nivel an 2021 conform Indexare conform art. Nivel an 2022 lei/bucata
Lege
nr. 227/2015 491 din Legea nr.
lei/bucata
227/2015 %
Luntre, barci fara motor, scutere de apa
23
2,6
24
folosite pentru pescuit si uz personal
Barci fara motor, folosite in alte scopuri
62
2,6
64
Barci cu motor
231
2,6
237
Nave de sport si agrement
Intre 0 - 1231
2,6
Intre 0 - 1263
deschise fara punte
184
2,6
189
cu punte fara cabina de locuit
276
2,6
283
cu cabine de locuit pana la 6 locuri inclusiv
331
2,6
340
cu cabine de locuit intre 7 - 13 locuri
459
2,6
471
inclusiv
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5
6

7
8

cu cabine de locuit intre 14 - 41 locuri
inclusiv
cu cabine de locuit peste 41 de locuri
iahturi
Scutere de apa
Remorchere si impingatoare:
pana la 500 CP, inclusiv
peste 500 CP si pana la 2000 CP, inclusiv
peste 2000 CP si pana la 4000 CP,
inclusiv
peste 4000 CP
Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau
fractiune din acesta
Ceamuri, slepuri si barje fluviale:
cu capacitate de incarcare pana la 1500
tone inclusiv
cu capacitate de incarcare de peste 1500
tone si pana la 3000 tone, inclusiv
cu capacitate de incarcare de peste 3000
tone

735

2,6

754

1231
1231
231

2,6
2,6
2,6

1263
1263
237

615
1000
1537

2,6
2,6
2,6

631
1026
1577

2460
199

2,6
2,6

2534
204

199

2,6

204

308

2,6

316

539

2,6

553

NOTA: Nivelul pentru anul 2022 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea
ce depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu, prin adaos .
Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un
impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel. Impozitul pe mijloacele
de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.
În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul
pe mijlocul de transport se datorează de locatar.
Impozitul asupra mijloacelor de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport. In cazul mijloacelor de
transport cu tractiune mecanica mai mici de 12 tone impozitul se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestora, prin
inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu nivelurile prevazute de lege.
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In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone si a unei combinatii de
autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare
de 12 tone impozitul se stabileste in suma fixa in lei/an in functie de numarul axelor, de greutatea bruta incarcata maxima admisa,
de sistemul de suspensie cu care sunt dotate, respectiv nivelurile prevazute de lege.
In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote impozitul se stabileste in functie de masa totala maxima autorizata, prin
inmultirea nivelurilor prevazute de lege.
In cazul mijloacelor de transport pe apa impozitul se stabileste pe bucata conform nivelurilor prevazute de lege.
Impozitul asupra mijloacelor de transport se plăteşte anual, în 2 rate egale până la datele de 31 martie, 30 septembrie
inclusiv. Plata cu intarziere a impozitului pe mijloacele de transport atrage dupa sine majorari de intarziere.
Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat
urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi
modificat prin acte normative. Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine
dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a
anului fiscal anterior.
În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local
în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data
dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau
înregistrării mijlocului de transport.
În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligaţia să
depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după
caz, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării
acestuia în România.
În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal
în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data
radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului,
sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul
fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea
survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.
În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică
următoarele reguli:
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a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii
contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;
b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se înregistrează
mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare
care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente;
c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la consiliul local
competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare
care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente.
În cazul persoanelor juridice si fizice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele şi taxele locale aferente
masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operaţiunii de fiducie, începând cu data de întâi a lunii
următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.
Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor fiscale, constituie contraventii si se sanctioneaza cu
amenda conform legii.
Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport datorat pentru intregul an de catre contribuabili,
pana la data de 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%.
Impozitul asupra mijloacelor de transport anual datorat aceluiasi buget local de catre contribuabilii persoane juridice/persoane
fizice, de pana la 50 lei inclusiv se plateste integral pana la primul termen de plata. In cazul in care contribuabilul detine in proprietate
mai multe mijloace de transport pentru care impozitul este datorat aceleeasi unitati administrativ teritoriale, suma de 50 lei se refera
la impozitul pe mijloacele de transport cumulat al acestora.
V. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALTOR AVIZE ȘI
AUTORIZAȚII
Art. 474 alin. (1)
Nivel an 2021 conform Indexare conform art. 491 din Nivel pentru anul 2022
Taxa pentru eliberarea certificatului de
Lege nr. 227/2015
Legea nr. 227/2015 %
indexat conform art. 491
urbanism, în mediul urban
Suprafața pentru care se obține certificatul de
- lei - Lei urbanism
a) până la 150 m² inclusiv
5
2,6
5
b) între 151 și 250 m² inclusiv
6
2,6
6
c) între 251 și 500 m² inclusiv
7
2,6
7
d) între 501 și 750 m² inclusiv
9
2,6
9
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e) între 751 și 1.000 m² inclusiv
f) peste 1.000 m²

Art. 474 alin. (4)
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism
Art. 474 alin. (10)
Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau
excavări
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
Art. 475 alin. (2)
Taxele pentru eliberarea atestatului de
producător,
respectiv
pentru
eliberarea
carnetului de comercializare a produselor din
sectorul agricol

13
15 + 0,01 lei/m2, pentru
fiecare m2 care
depășește 1.000 m2
7

2,6
2,6

2,6

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

17

2,6

17

8

2,6

8

10

2,6

10

9

2,6

9

10

2,6

10

54

2,6

55
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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 m2, 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 m2

220

2,6

226

4343

2,6

4456

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban, este egala cu suma stabilita conform tabelului de mai sus ;
(2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita conform alin. (1).
(3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
autorizatiei initiale.
(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari sau de
structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se stabileste de consiliul local in suma de pana la 15 lei, inclusiv.
(5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau cladire-anexa este egala cu 0,5% din
valoarea autorizata a lucrarilor de constructii.
(6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii decat cele mentionate la alin. (5) este egala cu 1% din
valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente.
(7) Pentru taxele prevazute la alin. (5) si (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrarilor de constructie se aplica urmatoarele reguli:
a) taxa datorata se stabileste pe baza valorii lucrarilor de constructie declarate de persoana care solicita autorizatia si se
plateste inainte de emiterea acesteia;
b) pentru taxa prevazuta la alin. (5), valoarea reala a lucrarilor de constructie nu poate fi mai mica decat valoarea impozabila a cladirii
stabilita conform art. 457;
c) in termen de 15 zile de la data finalizarii lucrarilor de constructie, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data la care expira autorizatia
respectiva, persoana care a obtinut autorizatia trebuie sa depuna o declaratie privind valoarea lucrarilor de constructie la
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale;
d) pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situatia finala privind valoarea lucrarilor de constructii,
compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale are obligatia de a stabili taxa datorata pe baza valorii reale a
lucrarilor de constructie;
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e) pana in cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale a
comunicat valoarea stabilita pentru taxa, trebuie platita orice diferenta de taxa datorata de catre persoana care a primit autorizatia
sau orice diferenta de taxa care trebuie rambursata de autoritatea administratiei publice locale.
(8) Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a
autorizatiei initiale.
(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei constructii este egala cu 0,1% din valoarea impozabila
stabilita pentru determinarea impozitului pe cladiri, aferenta partii desfiintate.
(10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrarilor de cercetare si prospectare a terenurilor in etapa
efectuarii studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicarile topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari se datoreaza de catre
titularii drepturilor de prospectiune si explorare si se calculeaza prin inmultirea numarului de metri patrati de teren ce vor fi efectiv
afectati la suprafata solului de foraje si excavari cu o valoarea de 10 lei/ mp.
(11) In termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare si prospectare, contribuabilii au obligatia sa declare suprafata efectiv
afectata de foraje sau excavari, iar in cazul in care aceasta difera de cea pentru care a fost emisa anterior o autorizatie, taxa aferenta
se regularizeaza astfel incat sa reflecte suprafata efectiv afectata.
(12) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii, care
nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.
(13) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori campinguri este egala cu 2% din
valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.
(14) Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme
si reclame situate pe caile si in spatiile publice este de pana la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de
constructie.
(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare,
gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu se stabileste de consiliul local si este de pana la 14 lei,
inclusiv, pentru fiecare racord.
(16) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste de catre consiliile locale in suma de pana
la 10 lei, inclusiv.
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Taxa pentru eliberarea autorizatiilor pentru desfasurarea unor activitati
(1) Persoanele a caror activitate este inregistrata in grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activitati de servire
a bauturilor si 932 - Alte activitati recreative si distractive, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, actualizata
prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia
nationala - CAEN, datoreaza bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in a carui raza administrativ-teritoriala
se desfasoara activitatea, o taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizatiei privind desfasurarea acestor activitati, in functie de
suprafata aferenta activitatilor respective, in suma de:
a)pana la 4.000 lei, pentru o suprafata de pana la 500 m 2, inclusiv;
b) pana la 8.000 lei pentru o suprafata mai mare de 500 m 2.
(2) Autorizatia privind desfasurarea activitatilor prevazute la alin. (3), in cazul in care persoana indeplineste conditiile prevazute
de lege, se emite de catre primarul in a carui raza de competenta se afla sediul sau punctul de lucru..
Scutiri
(1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor urmatoarele:
a) certificatele, avizele si autorizatiile ai caror beneficiari sunt veterani de razboi, vaduve de razboi sau vaduve nerecasatorite ale
veteranilor de razboi;
b) certificatele, avizele si autorizatiile ai caror beneficiari sunt persoanele prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990,
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si a persoanelor fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lacasuri de cult sau constructii-anexa;
d) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din
transporturi care apartin domeniului public al statului;
e) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lucrarile de interes public national, judetean sau local;
f) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie publica;
g) autorizatiile de construire pentru autostrazile si caile ferate atribuite prin concesionare, conform legii;
h) certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, daca beneficiarul constructiei este o institutie sau o unitate care
functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului;
i) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o fundatie infiintata prin testament,
constituita conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura nationala, precum si de a sustine actiuni cu
caracter umanitar, social si cultural;
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j) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, daca beneficiarul constructiei este o organizatie care are ca unica activitate
acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire,
activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si
pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;
k) certificat de urbanism sau autorizatie de construire, in cazul unei calamitati naturale.
(2) Consiliile locale pot hotari sa acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor pentru:
a) lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere in valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt
definite in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, datorate de proprietarii
persoane fizice care realizeaza, integral sau partial, aceste lucrari pe cheltuiala proprie;
b) lucrari destinate pastrarii integritatii fizice si a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite in Legea nr.
422/2001, republicata, cu modificarile ulterioare, finantate de proprietarii imobilelor din zona de protectie a monumentelor istorice, in
concordanta cu reglementarile cuprinse in documentatiile de urbanism intocmite potrivit legii;
c) lucrari executate in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor
existente, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) lucrari executate in zone de regenerare urbana, delimitate in conditiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrari in care se desfasoara operatiuni de regenerare urbana coordonate de
administratia locala, in perioada derularii operatiunilor respective.
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VI .TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
Art. 477 alin. (5)
COTELE STABILITE PRIN
Taxa pentru serviciile de reclamă și
CODUL FISCAL
publicitate
PENTRU ANUL 2021
1% - 3%
Art. 478 alin. (2)
NIVELURILE STABILITE DE
Indexare conform art. 491 din
Taxa pentru serviciile de reclamă și
CONSILIUL LOCAL
Legea nr. 227/2015 %
publicitate
PENTRU ANUL 2021
- lei/m2 sau fracțiune de m2 a) în cazul unui afișaj situat în locul
în care persoana derulează o
34
2,6
activitate economică
b) în cazul oricărui altui panou,
afișaj sau oricărei altei structuri de
25
2,6
afișaj pentru reclamă și publicitate

COTA STABILITĂ DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2022
2%
NIVEL PENTRU ANUL 2022
indexat conform art. 491/ LEI
- lei/m2 sau fracțiune de m2 35

26

Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate
ART 477 (1) Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de
intelegere incheiata cu alta persoana datoreaza plata taxei prevazute in prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si publicitate realizate
prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale.
(2) Publicitatea realizata prin mijloace de informare in masa scrise si audiovizuale, in sensul prezentului articol, corespunde activitatilor agentilor
de publicitate potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, cu modificarile ulterioare, respectiv publicitatea realizata prin ziare
si alte tiparituri, precum si prin radio, televiziune si internet.
(3) Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru servicii de reclama si publicitate, se plateste la bugetul local al unitatii
administrativ-teritoriale in raza careia persoana presteaza serviciile de reclama si publicitate.
(4) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclama si
publicitate.
(5) Cota taxei se stabileste de consiliul local, fiind cuprinsa intre 1% si 3%.
(6) Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si
publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata.
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(7) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate prevazuta la alin. (1) se declara si se plateste de catre prestatorul serviciului de reclama si
publicitate la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de reclama
si publicitate.
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
(1) Orice persoana care utilizeaza un panou, un afisaj sau o structura de afisaj pentru reclama si publicitate, cu exceptia celei care intra sub
incidenta art. 477, datoreaza plata taxei anuale prevazute in prezentul articol catre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa
caz, in raza careia/caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta taxa revine
bugetului local al sectorului in raza caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura de afisaj respectiva.
(2) Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual prin inmultirea numarului de metri patrati sau a
fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local, astfel:
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma este de pana la 33 lei, inclusiv;
b) in cazul oricarui altui panou, afisaj sau oricarei altei structuri de afisaj pentru reclama si publicitate, suma este de pana la 24 lei, inclusiv.
(3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an
calendaristic in care se afiseaza in scop de reclama si publicitate.
(4) Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie
inclusiv. Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate, datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, de
pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
(5) Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sunt obligate sa depuna o declaratie la compartimentul de
specialitate al autoritatii administratiei publice locale in termen de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afisaj.
Scutiri
(1) Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate si taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica institutiilor publice, cu
exceptia cazurilor cand acestea fac reclama unor activitati economice.
(2) Taxa prevazuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, nu se aplica unei persoane
care inchiriaza panoul, afisajul sau structura de afisaj unei alte persoane, in acest caz taxa prevazuta la art. 477 fiind platita de aceasta ultima
persoana.(3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se datoreaza pentru afisele, panourile sau alte mijloace de reclama si
publicitate amplasate in interiorul cladirilor.
(4) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate nu se aplica pentru panourile de identificare a instalatiilor energetice, marcaje de
avertizare sau marcaje de circulatie, precum si alte informatii de utilitate publica si educationale.
(5) Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate pentru afisajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt
destinate, prin constructia lor, realizarii de reclama si publicitate.
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VII . IMPOZITUL PE SPECTACOLE
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)

COTELE STABILITE PRIN CODUL
FISCAL
PENTRU ANUL 2021

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL
LOCAL
PENTRU ANUL 2022
2%

0% - 2%

0% - 5%

5%

Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta activitate distractiva are obligatia de
a plati impozitul pe spectacole, dupa cum urmeaza:
a) pana la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, opera, opereta, concert filarmonic sau alta manifestare muzicala,
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala;
b) o cota de impozit egala cu 5% în cazul oricarei manifestari artistice decât cele enumerate la lit. a).
-Spectacolele organizate in scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.
Contribuabilii care datoreaza impozitul pe spectacole au obligatia de:
- a înregistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate ale autoritati administratiei publice locale care
isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul, si de a afisa tarifele la casele de vânzare a biletelor, precum si la locul
de desfasurare a spectacolelor, interzicându-li-se sa încaseze sume care depasesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau
abonamente;
- a anunta tarifele pentru spectacol în locul unde este programat sa aiba loc spectacolul, precum si în orice alt loc în care se vând
bilete de intrare si/sau abonamente;
- a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu încasa sume care depasesc tarifele precizate pe biletele de
intrare si/sau abonamente;
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- a emite un bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectator, a asigura, la cererea compartimentului de
specialitate al autoritatii administratiei publice locale, documentele justificative privind calculul si plata impozitului pe spectacole;
- a se conforma oricaror altor cerinte privind tiparirea, înregistrarea, avizarea, evidenta si inventarul biletelor de intrare si a
abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale
si Administratiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii si Ministerul Tineretului si Sportului.
- Plata cu intarziere a impozitului pe spectacole atrage dupa sine majorari de intarziere.
- Nivelul majorarii de intarziere este de 1 % pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului
de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv, cu exceptiile prevazute de lege si poate fi modificat prin acte normative.
- Taxa astfel calculata se stabileste la nivel de leu fara subdiviziuni conform legii.
- Impozitul pe spectacole se plateste lunar pâna la data de 10, inclusiv, a lunii urmatoare celei în care a avut loc spectacolul.

VIII . TAXE SPECIALE
Art. 484
Taxe speciale

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2022
Sunt prevăzute în anexa 2

IX. ALTE TAXE LOCALE

NIVELURILE STABILITE DE
CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2021
Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea
muzeelor, 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.

NIVEL PENTRU ANUL 2022
indexat conform art. 491
X

X
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Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de
815
divorț pe cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin
hotărâre a consiliului local, fără ca majorarea să poată depăși
50% din această valoare*.
Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice
10
de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri.
Art. 486 alin. (6)  Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuințe și locuințelor
unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuție a proprietarilor.
X. ALTE DISPOZIȚII COMUNE

836

10
X

Art. 489. - Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale sau consiliile judetene
(1) Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, la propunerea autoritatii executive, poate stabili cote aditionale la
impozitele si taxele locale prevazute in prezentul titlu, in functie de urmatoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum si de
necesitatile bugetare locale, cu exceptia taxelor prevazute la art. 494 alin. (10) lit. b) si c).
(2) Cotele aditionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% fata de nivelurile maxime stabilite in prezentul titlu.
(3) Criteriile prevazute la alin. (1) se hotarasc de catre autoritatea deliberativa a administratiei publice locale.
(4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu pana la 500%,
incepand cu al treilea an, in conditiile stabilite prin hotarare a consiliului local.
(5) Consiliul local poate majora impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la 500% pentru cladirile si terenurile neingrijite,
situate in intravilan.
(6) Criteriile de incadrare in categoria cladirilor si terenurilor prevazute la alin. (5) se adopta prin hotarare a consiliului local.
(7) Cladirile si terenurile care intra sub incidenta alin. (5) se stabilesc prin hotarare a consiliului local conform elementelor de
identificare potrivit nomenclaturii stradale.
(8) Hotararile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.
Art. 490. - Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale
Autoritatile administratiei publice locale si organele speciale ale acestora, dupa caz, sunt responsabile pentru stabilirea, controlul
si colectarea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor si penalizarilor aferente.
Art. 491. - Indexarea impozitelor si taxelor locale
(1) In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei
anumite sume in lei, sumele respective se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, tinand cont de rata
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inflatiei pentru anul fiscal anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice.
(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aproba prin hotarare a consiliului local si se aplica in anul fiscal urmator. La nivelul
municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
Art. 492. - Elaborarea normelor
Elaborarea normelor pentru prezentul titlu se face de catre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice.
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL
PENTRU ANUL 2021

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2022

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

0% - 50%

0%

Art. 489 alin. (4)
Art. 489 alin. (5)

0% - 500%
0% - 500%

0%
0%

XI.SANCŢIUNI LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
XI .SANCȚIUNI
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
NIVELURILE STABILITE
Indexare conform art. 491
DE CONSILIUL LOCAL
Art. 493
din Legea nr. 227/2015 %
PENTRU ANUL 2021
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2) 
- lei 77
2,6
 lit. a) se sancționează cu amendă
307
2,6
 lit. b) se sancționează cu amendă

NIVEL PENTRU ANUL
2022 indexat conform
art. 491
- lei 79
315
39

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea,
357
2,6
după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare
la spectacole constituie contravenție și se
sancționează cu amendă.
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
308
2,6
sancționează cu amendă
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se
1228
2,6
sancționează cu amendă
 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea,
înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea,
după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la
1430
2,6
spectacole
constituie
contravenție
și
se
sancționează cu amendă

366

316
1260

1467

Nota . Conform art. 493, alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal “Contraventiilor prevazute în prezentul articol li se
aplica dispozitiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
180/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.”

XII SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI, A IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN, A
IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CONFORM ART. 456, ALIN. (2); ART. 464, ALIN. (2); ART. 469, ALIN.
(2) ART. 476 ALIN. (2); ART. 485 ALIN. (1); ART. 487 DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL
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XII.1. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLADIRI CONFORM ART. 456, ALIN. (2) DIN LEGEA
NR. 227/2015 PENTRU:
a) scutiri pentru clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case
memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456, alin. (1), lit. x);
b) scutiri pentru clădirile pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de
protecţie ale monumentelor istorice;
c) scutiri pentru clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale
ca furnizori de servicii sociale;
d) scutiri pentru clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
e) scutiri pentru clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv
în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care
proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
f) scutiri pentru clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea
unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru
perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
g) scutiri pentru clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor
bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada
pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
h) scutire pentru clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa
Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de
impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;
i) scutiri pentru clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs
evenimentul;
j) scutire pentru clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.
3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
k) scutire/reducere pentru clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare
sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;
l) scutiri pentru clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis
având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
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m) scutiri/reduceri pentru clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea
performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată
realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz,
în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi
completările ulterioare;
n) scutiri pentru clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitecturalambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;
p) scutiri pentru clădirile deţinute de cooperaţiile de consum sau meşteşugăreşti şi de societăţile cooperative agricole, în condiţiile
elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
r) scutiri pentru clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară;
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe cladiri se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor
care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal,
pana la data de 31 martie inclusiv, cu exceptia scutirii de la lit. i) care se acorda cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul.
Scutirile si reducerile de la plata impozitului/taxei pe cladiri se acorda individual prin hotarare de consiliu local.

XII.2. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN CONFORM ART. 464, ALIN. (2) DIN LEGEA
NR. 227/2015 PENTRU:
a) scutire pentru terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
b) scutire pentru terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
c) scutire pentru terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999,
republicată, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
d) scutiri pentru terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale
ca furnizori de servicii sociale;
e) scutiri pentru terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
f) scutiri pentru terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrative;
g) scutiri pentru terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de 5 ani;
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h) scutiri pentru terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
i) scutiri pentru terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură
sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepţia terenurilor care sunt
folosite pentru activităţi economice;
j) scutiri/reduceri pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut
pe ţară ori constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj sau ajutor social;
k) scutiri pentru terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis
având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat;
l) scutiri pentru terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional folosite pentru păşunat;
m) scutiri pentru terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare;
o) scutire pentru terenul situat în extravilanul localităţilor, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în care proprietarul efectuează
intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie;
p) scutiri pentru terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice;
r) scutiri pentru suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor;
Scutirile si reducerile de la plata impozitului/taxei pe teren se acorda individual prin hotarare de consiliu local.
Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pe teren se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor
care detin documente justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal,
pana la data de 31 martie inclusiv, cu exceptia scutirii de la lit. i) care se acorda cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul.

XII.3. SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CONFORM ART. 469, ALIN. (2) DIN
LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:
a)mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol pe baza de documente justificative (cerere privind acordarea
scutirii de la plata impozitului asupra mijloacelor de transport, statutul entitatii din care sa reiasa ca are ca obiect de activitate
agricultura, declaratie pe proprie raspundere ca mijlocul de transport este utilizat in domeniul agricol). Scutirea sau reducerea de la
plata impozitului pe mijloacele de transport se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care detin documente
justificative emise pana la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior si care sunt depuse la organul fiscal, pana la data de 31
martie inclusiv. Scutirile la plata impozitului asupra mijloacelor de transport se acorda individual prin hotarare de consiliu local.
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XII.4. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA TAXEI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI
AUTORIZATIILOR CONFORM ART. 476 ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 227/2015 PENTRU:
a) lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice astfel cum sunt
definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii
persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie;
b) lucrări destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001,
republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în
concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii;
c) lucrări executate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor
existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) lucrări executate în zone de regenerare urbană, delimitate în condiţiile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, lucrări în care se desfăşoară operaţiuni de regenerare urbană coordonate de
administraţia locală, în perioada derulării operaţiunilor respective. Scutirea sau reducerea de la plata taxei se aplică începând cu
data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative, Scutirile si reducerile de la plata taxei
pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor se acorda individual prin hotarare de consiliu local.
XII.5. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA TAXELOR SPECIALE CONFORM ART. 485 ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 227/2015
PENTRU:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului
Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională,
precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire
socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu
handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii;
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu
handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.
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Scutirea sau reducerea de la plata taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune
documentele justificative, Scutirile si reducerile de la plata taxelor speciale se acorda individual prin hotarare de consiliu local.
XII.6. SCUTIRI SAU REDUCERI DE LA PLATA ALTOR TAXE LOCALE CONFORM ART. 487 DIN LEGEA NR. 227/2015
PENTRU:
a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;
b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
c) instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului
Tineretului şi Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice;
d) fundaţiile înfiinţate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură naţională,
precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;
e) organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, îngrijire
socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil, familie, persoane cu
handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii.
Scutirea sau reducerea de la plata taxei se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune
documentele justificative, Scutirile si reducerile de la plata altor taxe locale se acorda individual prin hotarare de consiliu local.
XIII. CONDITII PRIVIND MAJORAREA IMPOZITULUI PENTRU TERENURILE AGRICOLE NELUCRATE TIMP DE DOI ANI
CONSECUTIV ART. 489, ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL
Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 500 %, incepand cu al
treilea an, in conditiile stabilite prin prezenta. In categoria terenurilor agricole intră cele care corespund următoarelor categorii de
folosinţă: arabil, păşuni, fâneţe, vii, livezi.
Terenurile agricole nelucrate reprezintă orice suprafaţă de teren arabil, pajişti permanente, culturi permanente cu destinaţie
agricolă, care a fost utilizată anterior ca suprafaţă agricolă sau alte tipuri de terenuri neagricole, extravilane sau intravilane, care nu
mai sunt lucrate sau nu participă la sistemul de rotaţie a culturilor.
Terenurile necultivate sunt acele terenuri agricole care sunt lăsate necultivate în mod voit, dar trebuie să fie întreţinute, adică
fără buruieni sau gunoaie, astfel încât să fie respectate bunele condiţii de agromediu.
Ogoarele reprezinta suprafetele de teren arabil care au fost lucrate in toamna anului anterior sau in primavara anului curent si
nu au fost insamantate, in scopul refacerii solului.
Toti proprietarii de terenuri agricole de pe raza Comunei Grajduri sunt obligati sa asigure cultivarea acestora si protectia solului.
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Fac exceptie de la evaluarea terenurilor agricole nelucrate, terenurile apartinand siturilor arheologice.
TAXE SPECIALE – art. 484 din Codul fiscal
Taxă pentru emiterea în regim de urgenţă a certificatului de atestare fiscala Persoane Juridice/Persoane Fizice.
Toţi contribuabilii persoane juridice şi fizice datorează o taxă pentru emiterea în regim de urgenţă a certificatului de atestare
fiscala, după cum urmează:
1. Pentru emiterea in regim de urgenta a certificatului de atestare fiscala respectiv în aceeaşi zi cu cea a depunerii cererii, în
cazul în care documentaţia necesară depusă este completă şi corectă, taxa este în sumă de 21 lei;
Taxa se achită anticipat, o dată cu depunerea cererii de eliberare a documentelor.
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