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H O T Ă R Â R E A  NR.53 

================= 
 din data de 30.06.2020 

privind completarea tabloului și stabilirea nivelului impozitelor și taxelor 

locale aferente anului 2021 

 
 

Consiliul Local al comunei Covăsânţ, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 30.06.2020, 
       

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.515/22.06.2020 şi Proiectul de hotărâre iniţiat 
de primarul comunei Covăsânţ; 

- Raportul de specialitate nr. 4187/22.06.2020 înaintat de 

Compartimentul juridic; 

- Comunicatul nr.1319/21.01.2020 a Institutului Național de Statistică 
privind comunicarea ratei inflației aferentă anului 2019. 

      Ținând cont de prevederile:   

- art.9 pct.3 din  Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasburg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997; 

- art.129 alin.(2) lit.b și alin. (4) lit.c din O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 
- art.5 alin.(2) din Legea  nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- art.454, art.456 alin.(2), art.457 alin.(1), art.458, art.460, art.462 

alin.(2), art.464 alin.(2), art.465, art.467 alin.(2), art.469 alin.(2), 
art.470, art.472 alin.(2), art.474, art.475, art.476 alin.(2), art.477 

alin.(5), art.478, art.481 alin.(2), art.486, art.487, art.489, art.491, 

art.493, art.495 lit.,,f” din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal; 
- art.266 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

-Avizul favorabil a Comisiei activităţi economico-

financiare,agricultură,amenajarea teritorului şi urbanism, muncă şi 
protecţie socială ;  

-Cele 10 voturi pentru din numărul total de 11 consilieri în funcţie 

exprimate în şedinţa publică. 

        În temeiul art. 139 alin.(1), alin.(3) lit.c art.196 alin.(1) lit. a din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art.1. Având în vedere instituirea începând cu data de 01.07.2020 a 

unor noi taxe locale conform Hotărârii nr.52/30.06.2020 a Consiliului 
Local Covăsânț, pentru anul 2021, se modifică nivelurile acestor taxe 

locale stabilite pentru anul 2020 prin aplicarea ratei inflației de 3,8%.
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Art.2. Se completează și republică Tabloul impozitelor și taxelor 
locale aferente anului 2021, aprobate conform  Hotărârii nr. 

40/28.05.2020 a Consiliului Local Covăsânț, conform Anexei nr. 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
ART.3.Compartimentul impozite și taxe va asigura aducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

  Art. 4. - (1) Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin 

intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege către: 
a) primarului comunei; 

b) Instituția prefectului - Judeţul Arad; 

c) Compartimentul impozite și taxe; 
(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică, în mod obligatoriu, 

prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prin 

afișare la sediul Primăriei și publicarea pe pagina de internet, la adresa: 

www.primariacovasint.ro .                              

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     CONTRASEMNEAZĂ 

          POPAN VASILE                                 SECRETAR GENERAL 

          CIUTINA MARINELA 
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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 com.Covăsînț,  

în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  
 

I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  Titlul IX – Impozite și taxe locale 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) COTELE STABILITE PENTRU ANUL 2020 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

0,08% - 0,2% 0,1% 

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         - lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PENTRU ANUL 2019 VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic și/sau chimic 

 

1.060 

 

636 

 

1.100 

 

660 

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din 
cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic și/sau chimic  

 
318 

 
212 

 
330 

 
220 

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

 
212 

 
185 

 
220 

 
192 

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră 
naturală, din cărămidă nearsă, din  vălătuci, sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic   

 
133 

 
79 

 
138 

 
82 

ANEXA nr.1 
la Hotărârea Consiliului Local nr.53/30.06.2020 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2021 
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 COTELE STABILITE PENTRU ANUL 2020 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

Art. 458 alin. (1)                                    0,2% 0,2% 

Art. 460 alin. (1)                                    0,1% 0,1% 

Art. 460 alin. (2)                                    0,2% 0,2% 

Art. 462 alin. (2)                                    5% 10% 

 
 

 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 
Zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE  STABILITE PENTRU ANUL 2020 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

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

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

A    5548 1324 1024    5759 1374 1063 

B    3770 1055 793    3913 1095 823 

C     793 526     823 546 

D     526 264     546 274 

 Art. 465 alin. (4)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  

de  folosință 

NIVELURILE  STABILITE  
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil 29 22   30 23   

2 Pășune 22 20   23 21   

3 Fâneață 22 20   23 21   

4 Vie 49 37   51 38   

5 Livadă 56 49   58 51   

6 Pădure sau alt teren 
cu vegetație forestieră 

29 22   30 21   

7 Teren cu ape 16 14   17 15   

8 Drumuri și căi ferate 0 0   0 0   

9 Neproductiv 0 0   0 0   
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Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                                                                     - lei/ha - 

         
Categoria de folosință 

NIVELURILE  STABILITE  
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

1 Teren cu construcții 25 26 

2 Teren arabil 47 49 

3 Pășune 21 22 

4 Fâneață 21 22 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 51 53 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 51 53 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1  10  10 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 1 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 27 28 

9 Drumuri și căi ferate 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 

Art. 467 alin. (2)                                    
COTELE STABILITE PENTRU ANUL 2020 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

5% 10% 
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CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2)       

Nr. 
crt. 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 
NIVELURILE  STABILITE PENTRU ANUL 2020 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2021 

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 

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

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

8 8 

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

9 9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 
inclusiv 

19 20 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 
inclusiv 

76 79 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 
inclusiv 

153 159 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 308 320 
7 Autobuze, autocare, microbuze 25 26 
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 
31 32 

9 Tractoare înmatriculate 19 20 

II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE  STABILITE PENTRU ANUL 2020 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3                     2                     2 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 5 5 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 53 55 

 * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta 

Art. 470 alin. (2) 
COTELE STABILITE PENTRU ANUL 2020 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

50%  50% 
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Art. 470 alin. (5)       

 
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE  
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

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

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I două axe 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 151 0 157 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 151 418 157 434 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 418 588 434 610 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 588 1332 610 1383 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 588 1332 610 1383 

II 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 151 265 157 275 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 265 540 275 561 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 540 701 561 728 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 701 1079 728 1120 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1079 1678 1120 1742 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1079 1678 1120 1742 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1079 1678 1120 1742 

III 4 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 701 710 728 737 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 710 1109 737 1151 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1109 1760 1151 1827 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1760 2611 1827 2710 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1760 2611 1827 2710 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1760 2611 1827 2710 
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Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe și greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE  

ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2021 

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

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

echivalentele recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

echivalentele recunoscute, 
majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate 

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 68 0 71 
 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 68 156 71 162 
 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 156 364 162 378 
 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 364 472 378 490 
 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 472 850 490 882 
 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 850 1492 882 1549 
 9 Masa de cel puțin 28 tone 850 1492 882 1549 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 146 340 152 353 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 340 560 353 581 
 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 560 821 581 852 
 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 821 992 852 1030 
 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 992 1629 1030 1691 
 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1629 2260 1691 2346 
 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2260 3432 2346 3562 
 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2260 3432 2346 3562 
 9 Masa de cel puțin 38 tone 2260 3432 2346 3562 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1799 2504 1867 2599 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2504 3432 2599 3562 
 3 Masa de cel puțin 40 tone 2504 3432 2599 3562 
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IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1590 2207 1650 2291 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2207 3052 2291 3168 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3052 4516 3168 4328 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 3052 4516 3168 4328 
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 904 1093 938 1135 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1093 1634 1135 1696 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1634 2600 1696 2699 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 1634 2600 1696 2699 

 

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

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE  

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 36 37 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  55 57 
d. Peste 5 tone 68 71 

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 22 23 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 60 62 
3. Bărci cu motor 223 221 
4. Nave de sport și agrement 0 - 1.170 0 - 1.214 
5. Scutere de apă 223 231 
6. Remorchere și împingătoare: X X 
a) până la 500 CP, inclusiv 592 614 
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 963 1.000 
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1.481 1.537 
d) peste 4000 CP 2.370 2.460 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 192 199 
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X 
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a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 192 199 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 297 308 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 519 539 

Art. 472 alin. (2)                                                               
COTELE STABILITE PENTRU ANUL 2020 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

0% - 10% 5% 

 

 
 
 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A 
ALTOR AVIZE ȘI AUTORIZAȚII 

Art. 474 alin. (1)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban    

NIVELURILE  STABILITE  

PENTRU ANUL 2020 MEDIU RURAL 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 MEDIU RURAL 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 3 3 
b) între 151 și 250 m² inclusiv 3,70 3,80 
c) între 251 și 500 m² inclusiv 4,70 4,90 
d) între 501 și 750 m² inclusiv 6 6 
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 7 7 
f) peste 1.000 m² 7 + 0,005 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depășește 1.000 m2 

7 + 0,005 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depășește 1.000 m2 
Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

16 17 

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

16 lei/mp afectat 17 lei/mp afectat 

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 

8 lei pentru fiecare mp ocupat de 

construcție 

8 lei pentru fiecare mp ocupat de 

construcție 

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

10 lei/racord 10 lei/racord 

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

9 9 
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Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 

21 22 

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

53 
16 pentru al doilea carnet comericlizare eliberat 

55 
17 pentru al doilea carnet comericlizare eliberat 

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 

2119 2200 

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 

4238 4399 

 

 
 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 

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

COTELE  STABILITE  
PENTRU ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

2% 2% 

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

NIVELURILE  STABILITE  
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

- lei/m2 sau fracțiune de m2 - - lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

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

31 32 

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

21 22 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

a) în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, 

operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 
prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 
competiție sportivă internă sau internațională 

2% 

2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 2% 2% 

CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE Anexa A 
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Art. 484 
Taxe speciale 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 
- lei - 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 
- lei - 

Nr. 
crt. 

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

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

1. 1 Art. 2 și 3 din O.G. nr. 13/2001 
Taxă specială pentru prestări de servicii specifice în domeniul cadastrului și 

agriculturii 
37 38 

2.  Art.18 din Legea nr.333/2003 Taxă specială privind plata serviciilor de pază 64 66 

3.  Art.25 lit.d din Legea nr. 481/2004 Taxă specială pe linia protecției civile 21 22 

4.  art. 30 alin. (3), (5) și (7) din Legea nr. 101/2006 Taxă specială de salubrizare 
6 lei/persoană/lună 

450 lei/to – pers. Juridice 

6 lei/persoană/lună 

450 lei/to – pers. Juridice 

5.  Taxă căutare în arhivă  13 lei/document 14 lei/document 

6.  Taxă emitere copii autorizații din arhivă  31 32 

7.  Taxă eliberare certificat stare civilă pierdut  53 55 

8.  Taxă întocmire documente transcriere certif stare civilă  53 55 

9.  Taxă eliberare Anexa 9 stare civilă  10 10 

10.  Taxă rectificare acte stare civilă  53 55 

11.  
Taxă închiriere Cămin cultural sala mare+sala 
mică+bucătărie 

 586 608 

12.  Taxă închiriere Cămin cultural sala mică+bucătărie  356 370 

13.  Taxă închiriere teren sport  68 lei/h 71 lei/h 

14.  
Taxă închiriere spațiu cu destinație locuință 

Taxă închiriere spațiu cu destinație activități comerciale 
 

1,07 lei/mp 

8 lei/mp/lună 

1,07 lei/mp 

8 lei/mp/lună 

15.  Taxă închiriere tractor+remorcă  73 lei/oră 76 lei/oră 

16.  Taxă folosință domeniu public  0,5 lei/mp/zi 0,5 lei/mp/zi 

17.  Taxă comerț ambulant  16 lei/zi 17 lei/zi 

18.  Taxă închiriere buldoexcavator  126 lei/oră 131 lei/oră 

19.  Taxă eliberare certificat fiscal în 24 ore  6 lei 6 lei 

20.  Taxă eliberare certificat fiscal pe loc  13 lei 14 lei 

21.  
Cheltuieli ocazionate cu efectuarea procedurilor de 
executare silită 

 16 lei/procedură 17 lei/procedură 

22.  Taxă eliberare aviz orar de funcționare  26 27 

23.  Taxă oficiere căsătorie în zile nelucrătoare  53 55 

24.  
Taxă transmitere dosare transcriere către DJEP înainte de 3 
zile 

 106 110 

25.  
Taxă specială de comunicare la cererea terţelor persoane 
fizice/juridice a situaţiei privind patrimoniul şi/sau obligaţiile 

de plată ale contribuabililor înregistraţi în evidenţele fiscale 

 16 17 

26.  Taxă avizare plan parcelar  21 22 

27.  Taxă documentație Legea nr. 17/2014  53 55 

28.  Taxă înregistrare contract arendă  16 lei/contract 17 lei/contract 

29.  Taxă eliberare copii registrul agricol  3 lei/pagină 3 lei/pagină 

30.  Taxă închiriere teren de sport  40 lei/oră 42 lei/oră 
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31.  Taxă închiriere autoutilitară IVECO (cu șofer)  

30 lei/transport pe raza 

localității 
2 lei/km în afara localității 

31 lei/transport pe raza 

localității 
2 lei/km în afara localității 

32.  Taxă închiriere tractor Zetor + remorcă (cu șofer)  
50 lei/transport - pe raza 

comunei 

52 lei/transport - pe raza 

comunei 

33.  Taxă eliberare extras multilingv  53 lei 55 lei 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

 
NIVELURILE  STABILITE  

PENTRU ANUL 2020 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 
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. 

27 

Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe 

cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului 
local, fără ca majorarea să poată depăși 50% din această valoare*. 

533 553 

Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 

planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 
21 22 

CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE 

 COTELE STABILITE PENTRU ANUL 2020 
COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2020* 

Art. 489 alin. (1) și (2) 
„(2) Cotele adiționale … nu pot fi mai mari de 50% 
față de nivelurile maxime stabilite în prezentul titlu.” 

0%  0% 

*Se inserează rând pentru fiecare impozit și taxă locală asupra căruia/căreia se stabilește cotă adițională. 
NOTĂ: Cotele adiționale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale.  

Art. 489 alin. (4) 200% 200% 

Art. 489 alin. (5) 200% 200% 

 

CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

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

LIMITELE  STABILITE  
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

- lei - - lei - 

 lit. a) se sancționează cu amendă 74 – 296 77 – 307 

 lit. b) se sancționează cu amendă 296 – 737 307 – 765 
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(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 

evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă. 

344 - 1673 357 - 1.737 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.    
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 297 – 1197 308 – 1.242 
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1.183 – 2.950 1.228 – 3.062 
 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

1.378 – 6.688 1.430 – 6.942 

REDUCERILE ȘI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL  
Nr. 
crt. Temeiurile juridice 

1.  Art. 456 alin. (2) 

a) cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decat cele prevazute la alin. (1) lit. x);".  
b) cladiri pentru care s-a instituit un regim de protectie, altele decat monumentele istorice, amplasate in zone de protectie ale monumentelor istorice si in zonele construite protejate;  

c) cladirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;  
d) cladirile utilizate de organizatii nonprofit folosite exclusiv pentru activitatile fara scop lucrativ;  

e) cladirile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de pana la 5 ani, incepand cu 1 ianuarie a anului i n care s-a produs evenimentul; 
 

2.  Art. 464 alin. (2) 

a) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public;  
b) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale si intreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

 c)terenurile afectate de calamitati naturale, pentru o perioada de pana la 5 ani; 
d)terenurile, inclusiv zonele de protectie instituite, ocupate de cladirile clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decat cele prevazute la art. 456 alin. 

(1) lit. x), cu exceptia terenurilor care sunt folosite pentru activitati economice; 
e) terenul aferent cladirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr.10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe durata pentru care proprietarul mentine afectatiunea de interes public; 

3.  Art. 485 alin.(1) 

a)veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi 
b)organizatiile care au 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; 
c)persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de 

invaliditate. 

NOTĂ: 1. Se cuprind numai reducerile și scutirile acordate prin prezenta hotărâre care are caracter normativ. 
            2. Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
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