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T A B L O U 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se 
actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Comunei Sasciori, 

în limitele si în conditiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
 

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

 
 
CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI SI TAXA PE CLĂDIRI 
 

Art. 457 alin. (1) COTELE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL PENTRU ANUL 2021 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 
0,08% - 0,2%                                 0,1%                   0,1% 

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

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL PENTRU ANUL 

2021 

VALORILE  STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2020 

VALORILE  STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 
Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

Cu instalatii de apă, 
canalizare, electrice 
si încălzire (conditii 

cumulative) 

Fără instalatii 
de apă, 

canalizare, 
electricitate sau 

încălzire 

Cu instalatii 
de apă, 

canalizare, 
electrice si 
încălzire 
(conditii 

cumulative) 

Fără instalatii de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 

încălzire 

Cu instalatii de 
apă, canalizare, 

electrice si 
încălzire 
(conditii 

cumulative) 

Fără instalatii de 
apă, canalizare, 
electricitate sau 

încălzire 

ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local _nr.      /2020 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2021 
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A. Clădiri cu  cadre din beton 
armat sau cu pereti exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui 
tratament termic si/sau chimic 

 
1.000 

 
600 

 
1060 

 

 
636 

 
1100 

 
660 

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

 
300 

 
200 

 
318 

 
212 

 
330 

 
220 

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

 
200 

 
175 

 
212 

 
185 

 
220 

 
192 

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

 
125 

 
75 

 
133 

 
79 

 
138 

 
82 

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 

75% din suma care s-ar aplica clădirii 

 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

 

75% din suma care s-ar aplica 
clădirii 
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F. În 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 

50% din suma care s-ar aplica clădirii 

 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

 

50% din suma care s-ar aplica 
clădirii 

 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL PENTRU ANUL 2021 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 
Art. 458 alin. (1)                                   0,2% - 1,3% 0,80% 0,80% 
Art. 460 alin. (1)                                   0,08% - 0,2% 0,1% 0,1% 
Art. 460 alin. (2)                                   0,2% - 1,3% 0,80% 0,80% 
Art. 462 alin. (2)                                   0% - 10% 10% 10% 

 
 

Definitii: 
a) a) activitate economica – orice activitate care consta in furnizarea de bunuri, servicii si lucrari pe o piata; 

 
b) cladire -  orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una 

sau mai multe incaperei ce pot servi la adaposirea  de oameni, animale, obiecte produse, materiale, instalatii, echipamente si altele 
asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite; 

 
c) cladire-anexa – cladiri situate in afara cladirii de locuit, precum: bucatarii, grajduri, pivnite, camari, patule, magazii, depozite, garaje si 

altele asemenea; 
 

d) cladire cu destinatie mixta – cladire folosita atat in scop rezidential, cat si in scop nerezidential; 
 

e) cladire nerezidentiala – orice cladire care nu este rezidentiala; 
 

f) cladire rezidentiala – constructie alcatuita din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile 
necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii 
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g) nomenclatura stradala – lista care contine denumirile tuturor strazilor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, numerele de identificare a 
imobilelor pe fiecare strada in parte, precum si titularul dreptului de proprietate a fiecarui imobil; 

 
h) rangul unei localitati -  rangul atribuit unei localitati conform legii; 

 
i) zone din cadrul localitatii – zone stabilite de consiliul local, in functie de pozitia terenului fata de centrul localitatii, de retelele edilitare, 

precum si de alte elemente specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale. 
 
Pentru determinarea valorilor impozabile, pentru Comuna Sasciori se menţine la nivelurile menţionate  în prezenta anexă se vor aplica următorii 

coeficienţi de corecţie : 
 
 
 
 

Zona în cadrul 
localităţii 

 
Localitatea (satul) 

Rangul localităţii 
 

Coeficientul de 
corectie 

A SASCIORI IV 1,10 
B SASCIORI PARTEA A-II-A (DE LA NR 391 LA NR 

409A) 
IV 1,05 

A SEBESEL, LAZ, CAPILNA  V 1,05 

 
B 
 

RACHITA, DUMBRAVA, LOMAN, TONEA, PLESI, 
SEBESEL PARTEA A-II-A(DE LA NR 287 LA NR 
302A)   

 
V 

 
1,00 

 
Art 457.  
Impozitul pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,1% 
asupra valorii impozabile a cladirii. Valoarea impozabila a clădirii, exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei construite desfasurate a 
acesteia, exprimata in metri patrati, cu valorea impozabila corespunzatoare tipului de cladire fără instalatii de apă, canalizare, electrice sau incalzire, 
exprimata in lei/ m² astfel: A.cladiri cu cadre de beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui 
tratament termic si/sau chimic: 660 lei/m²; B.cladire cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala, din caramida nearsa, din vălătuci sau din orice alte 
materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic: 220 lei/m²; C.clădire-anexă cu cadre de beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau 
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din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic: 195 lei/m²; D.clădire-anexă cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala, 
din caramida nearsa, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic: 82 lei/m²; E. In cazul contribuabilului care 
detine la aceeasi adresă incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau mansarda, utilizate ca locuintă, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.A-
D se aplică 75% din suma care s-ar aplica clădirii ; F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresă incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau 
mansarda, utilizate in alte scopuri decat cel de locuintă, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit.A-D se aplică 50% din suma care s-ar aplica 
clădirii .  
            Valoarea impozabilă a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii 
determinate cu coeficientul de corectie corespunzător tabelului de mai sus. In cazul unei clădiri care are peretii exteriori din materiale diferite, pentru 
stabilirea valorii impozabile a cladirii se identifică valoarea impozabilă cea mai mare corespunzatoare materialului cu ponderea cea mai mare. Suprafata 
construită desfasurata a unei cladiri se determină prin insumarea suprafetelor sectiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau 
ale celor situate la subsol sau la masardă, exceptand suprafetele podurilor neutilizate ca locuintă, ale scărilor si teraselor neacoperite. Dacă dimensiunile 
exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea 
suprafetei utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,40.   

Valoarea impozabila a cladirii, determinata conform celor de mai sus mentionate se reduce in functie de anul terminării acesteia, după cum 
urmează : 

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referintă ; 
b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 ani inclusiv,  la data de 1 ianuarie a anului fiscal  de referintă ; 
c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 ani inclusiv,  la data de 1 ianuarie a anului fiscal  de referintă . 

 
In cazul cladirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel ca acesta se 

consideră ca fiind cel in care a fost efectuată receptia la terminarea lucrarii. Anul terminării clădirii se actualizează in conditiile in care, la terminarea 
lucrarilor de renovare majora, valoarea cladirii creste cu cel putin 50% fata de valoarea acesteia inainte de inceperea executarii lucrărilor. 

Art. 458 
1. Impozitul pentru cladirile nerezidentiale, aflate in proprietatea persoanelor fizice se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.8% 

asupra valorii care poate fi: 
a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmitt de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referintă; 
b) valoarea finală a lucrărilor de constructii,in cazul cladirilor noi,construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referintă; 
c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate,in cazul cladirilor dobindite in ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinta. 
     3.Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul se 

calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii. 
    4.In cazul in care valoarea clădirii nu poate fi calculata conform lit.a)-c) , impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii 

impozabile determinate ca  in cazul impozitului pentru clădirile rezidentiale si clădirile-anexă, aflate in proprietatea persoanelor fizice. 
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Art. 459 
   1.Impozitul pentru cladirile cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice   se calculează prin însumarea: 
   a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457; 
   b) impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, indicată prin declaraţie pe propria răspundere, şi cu condiţia ca 
cheltuielile cu utilităţile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, prin aplicarea cotei stabilite conform art. 
458 asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevăzute la art. 458 
alin. (1). 
  2.In cazul in care la adresa clădirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăsoară nici o activitate economica, impozitul se 

calculează ca  impozitul pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice. 
 
  3.Dacă suprafetele folosite in scop rezidential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi evidentiate distinct, se aplică urmatoarele reguli: 

a) in cazul in care la adresa clădirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoară nici o activitate economica,impozitul se 
calculează  ca  impozitul pentru clădirile rezidentiale si cladirile-anexă, aflate in proprietatea persoanelor fizice. 

b)in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitatea economica, iar cheltuielile cu 
utilitătile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, impozitul pe cladiri se calculeaza ca  Impozitul 
pentru cladirile nerezidentiale, aflate in proprietatea persoanelor fizice. 

Art.460 
1. Impozitul/taxa pentru clădirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoane juridice se calculeaza prin aplicarea unei 

cote de 0,1% asupra valorii impozabile a cladirii. 
 
2. Impozitul/taxa pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoane juridice se calculeaza prin aplicarea unei 

cote de  0,80% asupra valorii impozabile a cladirii. 
 
3. Impozitul/ taxa pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoane juridice care nu au cladirile reevaluate in 

ultimii trei ani anteriori anului de referinta se calculeaza prin aplicarea  unei cote de 5%  asupra valorii impozabile a clădirii. 
 
4. Impozitul/taxa pentru clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoane juridice utilizate pentru activitati din 

domeniul agricol se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii. 
 
5. Impozitul/taxa pentru clădirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea sau detinute de persoane juridice se calculează prin 

insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosită in scop rezidential cu impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop 
nerezidential. 
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6. Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 

decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa pe clădire și 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 dintr-un 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. 

 
 Art. 461.  
     Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor 
   (1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal 
anterior. 
   (2) 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. 
    
 
Art 462. 
       Plata impozitului/taxei pe cladiri: 

- impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv. 
- pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pe intregul an fiscal, se acorda o bonificatie de 10%. 
- impozitul pe cladiri , datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul 

termen de plata. 
- taxa pe cladiri se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care 

se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta. 
- Pentru plata cu intarziere se calculeaza majorari de intarziere conform legislatiei in vigoare. 
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Pentru anul 2021 , impozitul/taxa pe cladiri s-a indexat conform Codului Fiscal cu rata inflatiei pe anul 2019 ,respectiv 3,8 %. 
 
   Art. 456. – Scutiri 
 
  1. Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 
   a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităţilor administrativ- teritoriale, cu excepţia încăperilor folosite pentru 
activităţi economice sau agrement, altele decât cele desfăşurate în relaţie cu persoane juridice de drept public; 
     b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu 
finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 
   c) clădirile aflate în proprietatea fundaţiilor 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; 
   d) clădirile care, prin destinaţie, constituie lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial, asociaţiilor religioase şi 
componentelor locale ale acestora, precum şi casele parohiale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; 
 e) clădirile funerare din cimitire şi crematorii; 
   f) clădirile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori 
acreditate, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, 
servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi 
funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor, cu modificările şi completările ulterioare; 
   g) clădirile unei instituţii sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului 
Tineretului şi Sportului, precum şi clădirile federaţiilor sportive naţionale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
   h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice; 
   i) clădirile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea 
legislaţiei în materia ajutorului de stat; 
   j) clădirile care sunt afectate activităţilor hidrotehnice, hidrometrice, hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătăţiri funciare şi de 
intervenţii la apărarea împotriva inundaţiilor, precum şi clădirile din porturi şi cele afectate canalelor navigabile şi staţiilor de pompare aferente 
canalelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
   k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, baraje şi tuneluri şi care sunt utilizate pentru exploatarea 
acestor construcţii, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice; 
   l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 
   m) clădirile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia încăperilor 
care sunt folosite pentru activităţi economice; 
  n) clădirile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 
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   o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadniţe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri şi/sau pătule pentru depozitarea şi 
conservarea cerealelor, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru alte activităţi economice; 
   p) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) -e) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea 
unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
 q) clădirile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cu 
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
   r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de 
război; 
   s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
 t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în 
gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de 
invaliditate; 
  u) clădirile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, precum 
şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia 
încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
   v) clădirile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi clădirile afectate 
funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale; 
  w) clădirile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie. 
   x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, 
care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice. 
 
2. Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri: 
   a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele 
prevăzute la alin. (1) lit. x); 
   b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecţie, altele decât monumentele istorice, amplasate în zone de protecţie ale monumentelor 
istorice şi în zonele construite protejate; 
   c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii 
sociale; 
   d) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 
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   e) 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) 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) 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) 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) clădirile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 
   j) 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) 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) 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; 
   m) 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) clădirile unde au fost executate lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a 
clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
   o) clădirile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în 
conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi 
din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare; 
   p) 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) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară. 
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s) clădirile folosite pentru desfășurarea de activități sportive , inclusiv clădirile care asigură funcționarea bazelor sportive. 
 
3. Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui 
în care persoana depune documentele justificative. 
 
(3 ) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului / taxei pentru clădirile prevăzute la alin.(2) lit. s) se aplică pentru toate clădirile de pe raza 
unitații administrative – teritoriale , indiferent de proprietarul acestora. 
 
 4. Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de 
cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui 
în care este îndeplinită această condiţie. 
    
  5. În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) şi t): 
   a) scutirea se acordă integral pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menţionate la alin. (1) lit. r), deţinute în comun cu soţul sau 
soţia. În situaţia în care o cotă-parte din clădiri aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi; 
   b) scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deţinută în comun cu soţul sau soţia, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor 
menţionate la alin. (1) lit. s) şi t). În situaţia în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-
parte deţinută de aceşti terţi. 
 
6.Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care 
persoana depune documentele justificative." 
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CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

în 
cadru

l 
locali
tătii 

 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2021 
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităti Nivelurile impozitului/taxei, pe 

ranguri de localităti 
Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri 

de localităti 
0 I II III IV V 0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A 
8.282 - 
20.706 

6.878-  
17.194 

6.042- 
15.106 

5.236 -
13.090 

711 -
1.788 

569 -
1.422 

x x x x 954 848 x x x x 990 880 

B 
6.878 - 
17.194 

5.199- 
12.998 

4.215- 
10.538 

3.558 -
8.894 

569 -
1.422 

427 -
1.068 

x x x x 848 742 x x x x 880 770 

C 
5.199 -
12.998 

3.558- 
8.894 

2.668-
6.670 

1.690 -
4.226 

427 -
1.068 

284 - 
710 

x x x x x x x x x x x x 

D 
3.558 -
8.894 

1.690- 
4.226 

1.410-
3.526 

984 -
2.439 

278 -  
696 

142 - 
 356  

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

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosintă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

A B C D A B C D A B C D 
Teren arabil 
 

28 21 19 15 29 22 20 16 30 23 21 17 

Păsune 
 

21 19 15 13 22 20 16 14 23 21 17 15 

Fâneată 
 

21 19 15 13 22 20 16 14 23 21 17 15 

Vie 
 

46 35 28 19 49 37 29 20 51 38 30 21 

Livadă 
 

53 46 35 28 56 49 37 29 58 51 38 30 

Pădure sau alt teren 
cu vegetatie 
forestieră 

28 21 19 15 29 22 20 16 30 23 21 17 

Teren cu ape 
 

15 13 8 0 16 14 8 0 17 15 8 0 

Drumuri si căi ferate 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Art.465 
 
1.Impozitul/Taxa pe teren se stabileste luand in calcul suprafata terenului, rangul localitătii in care este amplasat terenul, zona si categoria de 

folosintă conform incadrării facute de consiliul local. 
2.In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la categoria de folosinta terenuri cu constructii ,impozitul/taxa pe teren 

se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de mai sus: SASCIORI rangul IV 
zona A 990 lei/ha ; SASCIORI PARTEA A-II-A  rangul IV zona B  880 lei/ha; SEBESEL, LAZ, CAPILNA rangul V zona A 880 lei/ha ; RACHITA, 
DUMBRAVA, LOMAN, TONEA, PLESI, SEBESEL PARTEA A-II-A 770  lei/ha. 

3.In cazul unui teren amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosintă decat cea de terenuri cu constructii 
impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimată in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul de mai sus 
iar acest rezultatt se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzător prevăzut in următorul tabel: 

 
 

Rangul localitatii Coeficientul de corectie 
0 8,00 
I 5,00 
II 4,00 
III 3,00 
IV 1,10 
V 1,00 

 
 
4.In cazul contribuabililor persoane juridice impozitul pe terenul amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la altă categorie de 

folosintă decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se calculează ca si impozit pe teren amplasat in extravilan, numai daca indeplinesc 
cumulativ, urmatoarele conditii: 

a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura 
b) au inregistrate in evidenta contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din desfăsurarea obiectivului de activitate prevazute 

la litera a). 
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5.In cazul unui Teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu 
suma corespunzătoare stabilită de consiliul local  din urmatorul tabel inmultită cu coeficientul de corectie corespunzător prevăzut in tabelul de 
mai sus. 
 
 

Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                                                                     - lei/ha - 

         
Categoria de folosintă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL  

PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

1 Teren cu constructii 22 - 31 26 27 
2 Teren arabil 42 - 50 48 50 
3 Păsune 20 - 28 26 27 
4 Fâneată 20 - 28 26 27 
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută 

la nr. crt. 5.1 
48 - 55 53 55 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr. crt. 6.1 
48 - 56 53 55 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 0 
7 Pădure sau alt teren cu vegetatie 

forestieră, cu exceptia celui 
prevăzut la nr. crt. 7.1 

8 - 16  10 10 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani 
si pădure cu rol de protectie 

0 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole 

1 - 6 5 5 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 - 34 31 32 
9 Drumuri si căi ferate 0 0 0 
10 Teren neproductiv 0 0 0 
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  Art. 466.  
 Declararea şi datorarea impozitului şi a taxei pe teren 

1. Impozitul pe teren este datorat pentru intreg an fiscal de persoana care are in proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal 
anterior. 

2. In cazul dobandirii unui teren in cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie de impunere la organul fiscal 
local in a carei raza teritoriala de competenta se afla terenul, in termen de 30 zile de la data dobandirii, si datoreaza impozit pe teren 
incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

Art. 467.  
        Plata impozitului si a taxei pe teren: 
 

- impozitul pe teren se plateste anual, in două rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 
- pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pe intregul an fiscal, se acorda o bonoficatie de 10%. 
- impozitul pe teren , datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul 

termen de plata. 
- taxa pe teren se plateste lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se 

transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta. 
- Pentru plata cu intarziere se calculeaza majorari de intarziere conform legislatiei in vigoare. 

 
Pentru anul 2021 , impozitul/taxa pe terenuri s-a indexat conform Codului Fiscal cu rata inflatiei pe anul 2019 ,respectiv 3,8 %. 

 
  Art. 464. – Scutiri 
 
 1.  Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru: 
   a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ- teritoriale, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru 
activităţi economice sau agrement; 
   b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, instituţiilor publice cu 
finanţare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 

Art. 467 alin. (2)                                    

COTELE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL PENTRU ANUL 2021 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 
0% - 10% 10% 10% 
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   c) terenurile fundaţiilor 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; 
   d) terenurile aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu 
excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
   e) terenurile aparţinând cimitirelor şi crematoriilor; 
   f) terenurile utilizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcţioneze provizoriu ori 
acreditate, cu excepţia suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice care generează alte venituri decât cele din taxele de şcolarizare, 
servirea meselor pentru preşcolari, elevi sau studenţi şi cazarea acestora, precum şi clădirile utilizate de către creşe, astfel cum sunt definite şi 
funcţionează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 
   g) terenurile unităţilor sanitare publice, cu excepţia suprafeţelor folosite pentru activităţi economice; 
   h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigaţie, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv 
ecluzele şi staţiile de pompare aferente acestora, precum şi terenurile aferente lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, pe baza avizului privind 
categoria de folosinţă a terenului, emis de oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară; 
   i) terenurile folosite pentru activităţile de apărare împotriva inundaţiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la 
exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecţie definite în lege, precum şi terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, 
încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeţei solului; 
 j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora; 
  k) terenurile care prin natura lor şi nu prin destinaţia dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură; 
   l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naţionale, drumuri principale administrate de Compania Naţională de Autostrăzi 
şi Drumuri Naţionale din România - S.A., zonele de siguranţă a acestora, precum şi terenurile ocupate de piste şi terenurile din jurul pistelor 
reprezentând zone de siguranţă; 
   m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum şi cele ale metroului; 
   n) terenurile din parcurile industriale, parcurile ştiinţifice şi tehnologice, precum şi cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea 
legislaţiei în materia ajutorului de stat; 
   o) terenurile aferente capacităţilor de producţie care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislaţiei în materia ajutorului de stat; 
   p) terenurile Academiei Române şi ale fundaţiilor proprii înfiinţate de Academia Română, în calitate de fondator unic, cu excepţia terenurilor 
care sunt folosite pentru activităţi economice; 
   q) terenurile instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului 
Tineretului şi Sportului, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice; 
   r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de 
război; 
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  s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
   t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor 
încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu 
handicap grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate; 
u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) -e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
82/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
 v) terenurile destinate serviciului de apostilă şi supralegalizare, cele destinate depozitării şi administrării arhivei, precum şi terenurile afectate 
funcţionării Centrului Naţional de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale; 
   w) suprafeţele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producţie lemnoasă, cele 
certificate, precum şi cele cu arborete cu vârsta de până la 20 de ani; 
  x) terenurile deţinute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserţie; 
   y) terenurile aflate în proprietatea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, cu statut de utilitate publică, 
precum şi cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosinţă de acestea de la o instituţie sau o autoritate publică, cu excepţia 
terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice. 
   z) suprafeţele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 
alin. (1) lit. x), indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi 
economice. 
 
2. Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe teren datorate pentru: 
   a) 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) 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) 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) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii 
sociale; 
   e) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 
   f) terenurile aparţinând asociaţiilor şi fundaţiilor folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ; 
   g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; 
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   h) 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)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. 
   j) 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) 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) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Naţional folosite pentru păşunat; 
  m) terenurile persoanelor care domiciliază şi locuiesc efectiv în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", în 
conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996, republicată, cu modificările ulterioare; 
  n) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricţii de utilizare;   
  o) 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) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric şi protejate; 
   q) terenurile, situate în zonele de protecţie ale monumentelor istorice şi în zonele protejate; 
   r) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor 
   s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, în funcţie de 
suprafaţa afectată şi de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziţia publicului pentru vizitare, precum şi instituţiilor specializate pentru 
cercetare. 
    
3.Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în 
care persoana depune documentele justificative. 

 
  4. Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată 
de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor 
celui în care este îndeplinită această condiţie . 
 
 5. În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) şi t): 
           a) scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. r), deţinute în comun cu soţul sau 
soţia. În situaţia în care o cotă-parte din teren aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi; 
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            b) scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. s) şi t), deţinute 
în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din terenul respectiv aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte 
deţinută de aceşti terţi. 
  6.  Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care 
persoana depune documentele justificativ 
 
 
 
CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 
 
  Art. 470. - Calculul impozitului 
  (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevăzute în prezentul capitol. 
 (2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a 
acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor : 
 

Art. 470 alin. (2)        

Nr
. 

crt
. 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE  
STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL 
LOCAL  

PENTRU ANUL 
2020 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL 
LOCAL  

PENTRU ANUL 
2021 

Lei/200 cm³ sau 
fractiune din aceasta 

Lei/200 cm³ sau 
fractiune din aceasta 

Lei/200 cm³ sau 
fractiune din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta)  
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 
8 8 8 

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

9 9 9 

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

18 19 20 
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4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 si 2.600 
cm3 inclusiv 

72 76 79 

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

144 153 159 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 308 320 
7 Autobuze, autocare, microbuze 24 25 26 
8 Alte vehicule cu tractiune mecanică cu masa totală maximă 

autorizată de până la 12 tone, inclusiv 
30 31 32 

9 Tractoare înmatriculate 18 19 20 
  
 

 (3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local. 
 
 (4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 
 
 

 
II. Vehicule înregistrate 
 NIVELURILE  STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL PENTRU ANUL 
2021 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL  

PENTRU ANUL 2021 
1. Vehicule cu capacitate cilindrică 

- lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 
- lei/200 cm3 -* 

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 
4.800 cm3 

2-4                     4 
 
 

                   4 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 
4.800 cm3 

4-6 
6 

6 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 50-150 lei/an 106 
 

110 

 
 

* grupa de 200 cm3 sau fractiune din aceasta  
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Art. 470 alin. (3) 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2021 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 
50% - 100% 75% 

 
 (5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport 
este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
 
 

Art. 470 alin. (5)       
 

 
Numărul de axe si 

greutatea brută încărcată 
maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL  

PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

Impozitul (în lei/an) 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 

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 putin 12 

tone, dar mai mică de  
13 tone 

0 142 0 151 0 157 

 2 Masa de cel putin 13 
tone, dar mai mică de 
14 tone 

142 395 151 418 157 434 

 3 Masa de cel putin 14 
tone, dar mai mică de 
15 tone 

395 555 418 588 434 610 

 4 Masa de cel putin 15 
tone, dar mai mică de 
18 tone 

555 1.257 588 1333 610 1384 
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 5 Masa de cel putin 18 
tone 

555 1.257 588 1333 610 1384 

II 3 axe 
 1 Masa de cel putin 15 

tone, dar mai mică de 
17 tone 

142 248 151 263 157            273 

 2 Masa de cel putin 17 
tone, dar mai mică de 
19 tone 

248 509 263 540 273            561 

 3 Masa de cel putin 19 
tone, dar mai mică de 
21 tone 

509 661 540 701 561            728 

 4 Masa de cel putin 21 
tone, dar mai mică de 
23 tone 

661 1019 701 1081 728 1122 

 5 Masa de cel putin 23 
tone, dar mai mică de 
25 tone 

1019 1.583 1081 1678 1122 1742 

 6 Masa de cel putin 25 
tone, dar mai mică de 
26 tone 

1019 1.583 1081 1678 1122 1742 

 7 Masa de cel putin 26 
tone 

1019 1.583 1081 1678 1122 1742 

II
I 

4 axe 

 1 Masa de cel putin 23 
tone, dar mai mică de 
25 tone 

661 670 701 710 728 737 

 2 Masa de cel putin 25 
tone, dar mai mică de 
27 tone 

670 1046 710 1109 737 1151 

 3 Masa de cel putin 27 1046 1.661 1109 1760 1151 1827 
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tone, dar mai mică de 
29 tone 

 4 Masa de cel putin 29 
tone, dar mai mică de 
31 tone 

1.661 2.464 1760 2612 1827 2711 

 5 Masa de cel putin 31 
tone, dar mai mică de 
32 tone 

1.661 2.464 1760 2612 1827 2711 

 6 Masa de cel putin 32 
tone 

1.661 2.464 1760 2612 1827 2711 

 
 
 (6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată 
egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: 
    
 
 

 
Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe si greutatea 
brută încărcată maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL  

PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

Impozitul (în lei/an) 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 

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 
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 1 Masa de cel putin 12 
tone, dar mai mică de 14 
tone 

0 0 0 0 0 0 

 2 Masa de cel putin 14 
tone, dar mai mică de 16 
tone 

0 0 0 0 0 0 

 3 Masa de cel putin 16 
tone, dar mai mică de 18 
tone 

0 64 0 68 0 71 

 4 Masa de cel putin 18 
tone, dar mai mică de 20 
tone 

64 147 68 156 71 162 

 5 Masa de cel putin 20 
tone, dar mai mică de 22 
tone 

147 344 156 365 162 379 

 6 Masa de cel putin 22 
tone, dar mai mică de 23 
tone 

344 445 365 472 379 490 

 7 Masa de cel putin 23 
tone, dar mai mică de 25 
tone 

445 803 472 851 490 883 

 8 Masa de cel putin 25 
tone, dar mai mică de 28 
tone 

803 1.408 851 1493 883 1550 

 9 Masa de cel putin 28 
tone 

803 1.408 851 1493 883 1550 

II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel putin 23 

tone, dar mai mică de 25 
tone 

138 321 146 340 152 353 
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 2 Masa de cel putin 25 
tone, dar mai mică de 26 
tone 

321 528 340 560 353 581 

 3 Masa de cel putin 26 
tone, dar mai mică de 28 
tone 

528 775 560 821 581 852 

 4 Masa de cel putin 28 
tone, dar mai mică de 29 
tone 

775 936 821 993 852 1031 

 5 Masa de cel putin 29 
tone, dar mai mică de 31 
tone 

936 1.537 993 1630 1031 1692 

 6 Masa de cel putin 31 
tone, dar mai mică de 33 
tone 

1.537 2133 1630 2261 1692 2347 

 7 Masa de cel putin 33 
tone, dar mai mică de 36 
tone 

2133 3.239 2261 3433 2347 3563 

 8 Masa de cel putin 36 
tone, dar mai mică de 38 
tone 

2133 3.239 2261 3433 2347 3563 

 9 Masa de cel putin 38 
tone 

2133 3.239 2261 3433 2347 3563 

II
I 

2 + 3 axe 

 1 Masa de cel putin 36 
tone, dar mai mică de 38 
tone 

1.698 2.363 1800 2505 1868 2600 

 2 Masa de cel putin 38 
tone, dar mai mică de 40 
tone 

2.363 3211 2505 3404 2600 3533 
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 3 Masa de cel putin 40 
tone 

2.363 3211 2505 3404 2600 3533 

I
V 

3 + 2 axe 

 1 Masa de cel putin 36 
tone, dar mai mică de 38 
tone 

1.500 2083 1590 2208 1650 2292 

 2 Masa de cel putin 38 
tone, dar mai mică de 40 
tone 

2083 2.881 2208 3054 2292 3170 

 3 Masa de cel putin 40 
tone, dar mai mică de 44 
tone 

2.881 4262 3054 4518 3170 4690 

 4 Masa de cel putin 44 
tone 

2.881 4262 3054 4518 3170 4690 

V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel putin 36 

tone, dar mai mică de 38 
tone 

853 1032 904 1094 938 1136 

 2 Masa de cel putin 38 
tone, dar mai mică de 40 
tone 

1032 1.542 1094 1635 1136 1697 

 3 Masa de cel putin 40 
tone, dar mai mică de 44 
tone 

1.542 2.454 1635 2601 1697 2700 

 4 Masa de cel putin 44 
tone 

1.542 2.454 1635 2601 1697 2700 
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(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), impozitul pe 
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 

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

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE  
PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 
Impozit - lei - Impozit - lei - Impozit - lei - 

a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 36 37 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  52 55 57 
d. Peste 5 tone 64 68 71 

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
  
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si 
uz personal 

21 22 23 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 60 62 
3. Bărci cu motor 210 223 231 
4. Nave de sport si agrement 0 - 1.119 0 - 1186 0-1231 
5. Scutere de apă 210 223 231 
6. Remorchere si împingătoare: X X X 
a) până la 500 CP, inclusiv 559 592 614 
b) peste 500 CP si până la 2000 CP, inclusiv 909 963 1000 
c) peste 2000 CP si până la 4000 CP, inclusiv 1.398 1482 1538 
d) peste 4000 CP 2.237 2371 2461 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune 
din acesta 

182 192 199 

8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: X X X 
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a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, 
inclusiv 

182 192 199 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone 
si până la 3000 de tone, inclusiv 

280 297 308 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490 520 540 

Art. 472 alin. (2)                                                              
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU 

ANUL 2021 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

0% - 10% 10% 10% 
 

. 
 
Impozitul asupra mijloacelor de transport se plateste anual  in 2 rate egale pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Pentru plata cu 

intarziere se calculeaza majorari de intarziere conform legislatiei in vigoare. Impozitul asupra mijloacelor de transport anual datorat aceluiasi buget local 
de catre contribuabili persoane fizice/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 mijloace de transport pentru care impozitul este datorat aceleasi unitati administrative, suma de 50 lei se 
refera la impozitul cumulat al acestora. 

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijloce de transport de catre persoane fizice/juridice se acorda o bonificatie de 10%. 
 
Pentru anul 2021 , impozitul pentru mijloacele de transport s-a indexat conform Codului Fiscal cu rata inflatiei pe anul 2019 ,respectiv 
3,8 %. 
 
 
  Art. 469. - Scutiri 
   
1. Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru: 
   a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale 
veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
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   b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în 
gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoane cu handicap 
grav sau accentuat şi persoane încadrate în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
   c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 
contribuabilului; 
  d) mijloacele de transport 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, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 
  e) navele fluviale de pasageri, bărcile şi luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a 
Brăilei şi Insula Balta Ialomiţei; 
 f) mijloacele de transport ale instituţiilor publice; 
  g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, 
inclusiv transportul de pasageri în afara unei localităţi, dacă tariful de transport este stabilit în condiţii de transport public; 
  h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 
  i) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral; 
  j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenţii în situaţii de urgenţă; 
 k) mijloacele de transport ale instituţiilor sau unităţilor care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a 
Ministerului Tineretului şi Sportului; 
 l) mijloacele de transport ale fundaţiilor 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; 
 m) mijloacele de transport ale organizaţiilor 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; 
 n) autovehiculele acţionate electric; 
 o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă şi care nu sunt utilizate în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto 
sau societate de leasing; 
 p) mijloacele de transport deţinute de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. 
 
 2. Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul 
agricol. 
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 3. Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol, stabilită conform alin. 
(2), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 
 
  4. Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice care domiciliază în localităţile precizate în: 
   a) Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi 
din Munţii Apuseni, cu modificările ulterioare; 
   b) Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării 
economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare. 
 
   5. Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) -c) se acordă integral pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în 
proprietatea persoanelor menţionate la aceste litere, deţinute în comun cu soţul sau soţia. În situaţia în care o cotă-parte din dreptul de proprietate 
asupra mijlocului de transport aparţine unor terţi, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deţinută de aceşti terţi. 
 
  6.  Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită conform alin. (1) lit. b), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare 
celei în care persoana depune documentele justificativ 
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CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE 
SI A ALTOR AVIZE SI AUTORIZATII 
 
 

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

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 
Suprafata pentru care se obtine 
certificatul de urbanism 

- lei - - lei - - lei - 

a) până la 150 m² inclusiv 5 - 6 6 6 
b) între 151 si 250 m² inclusiv 6 - 7 7 7 
c) între 251 si 500 m² inclusiv 7 - 9 9 9 
d) între 501 si 750 m² inclusiv 9 - 12 13 14 
e) între 751 si 1.000 m² inclusiv 12 - 14 15 16 
f) peste 1.000 m² 
 
 
 

14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 
care depăseste 1.000 m2 

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

16 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare 
m2 care depăseste 1.000 m2 

Art. 474 alin.(2) 
 
 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa 
stabilita conform art.474 alin.(1) 

Art. 474 alin.(3) 
 
 

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale 

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

0 - 15 

 
16 

 
17 

Art. 474 alin. (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 



Pagină 33 din 43 
 

Art. 474 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii decat cele mentionate la art.474 
alin.(5) este egala cu 1% din valoarea  autorizata a lucrarilor de constructie inclusiv valoarea 

instalatiilor aferente 
Art. 474 alin. (8) 
 
 

Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din cuantumul taxei pentru 
eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale 

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

0 - 15 

 
16 

 
17 

Art. 474 alin.(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 
Art. 474 alin. (13) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, de casute sau rulote ori 

campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie 
Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de 
chioscuri, containere, tonete, cabine, 
spatii de expunere, corpuri si panouri de 
afisaj, firme si reclame situate pe căile si 
în spatiile publice (lei /mp) 

0 - 8 8 

 
 

8 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizatii 
privind lucrările de racorduri si 
bransamente 

0 - 13 14 

 
15 

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

9 9 

 
9 
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Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizatiilor 
sanitare de functionare 

0 - 20 21 
 

22 

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

0 - 80 85 

 
 

88 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a 
autorizatiei privind desfăsurarea 
activitătii de alimentatie publică pentru o 
suprafată de până la 500 m2, inclusiv 

0 - 4.000 318 

 
 

330 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a 
autorizatiei privind desfăsurarea 
activitătii de alimentatie publică pentru o 
suprafată mai mare de 500 m2 

4.000 - 8.000 4240 

 
 

4401 

 
 
  Art. 476. - Scutiri 
  
 
  Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele: 
   a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de 
război; 
   b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; 
   c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii-anexă; 
   d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor din transporturi care 
aparţin domeniului public al statului; 
   e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public naţional, judeţean sau local; 
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   f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie publică; 
   g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii; 
   h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o instituţie sau o unitate care funcţionează sub 
coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 
   i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o fundaţie înfiinţată prin testament, constituită 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; 
   j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o organizaţie care are 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; 
   k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale. 
 
   (2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea taxei pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 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 operaţi 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagină 36 din 43 
 
CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ SI PUBLICITATE 
 
 

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

COTELE  STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

PENTRU ANUL 2021 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

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

NIVELURILE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

- lei/m2 sau fractiune de m2 - - lei/m2 sau fractiune de m2 - - lei/m2 sau fractiune de m2 - 
a) în cazul unui afisaj situat în locul în 
care persoana derulează o activitate 
economică 

0 - 32 33 
 

34 

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

0 - 23 24 

 
25 
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CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
 
 

Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL 

PENTRU ANUL 2021 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 
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 competitie sportivă internă sau 
internatională 

0% - 2% 

 
 

2% 

 
 

2% 

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

0% - 5% 
5% 5% 

 
 
CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 
 

 
NIVELURILE  STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru 
îndeplinirea procedurii de divort pe cale 
administrativă. Taxa poate fi majorată prin 
hotărâre a consiliului local, fără ca 
majorarea să poată depăsi 50% din această 
valoare*. 

500 – 750 530 

 
 

550 

Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru 
eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea 
planuri. 

0 – 32 26 

 
27 
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- Tarifele pentru închirierea căminelor culturale de pe raza Comunei Săsciori sunt cele  prevăzute de HCL 29 /2016 
- Taxa pentru închirierea sălii de sport este prevazută prin HCL 10/2017 si se va indexa anual cu rata inflatiei. 
- Având în vedere prevederile art.256, din Legea nr.207/2015 privind noul Cod de procedură fiscală, se stabilește suma pentru cheltuielile cu 
executarea silită la 24  lei. 
 
 
 
CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE 
 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL PENTRU ANUL 2021 

COTELE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2020 

COTELE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 
Art. 489 alin. (2) 0% - 50% 0 0 
*Se inserează rând pentru fiecare impozit și taxă locală asupra căruia/căreia se stabilește cotă adițională. 
 
Art. 489 alin. (4) 0% - 500% 100% 100% 
Art. 489 alin. (5) 0% - 500% 100% 100% 

 
 
   
 Art. 479. – Scutiri taxa reclama si publicitate 
   (1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate şi taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică instituţiilor publice, cu 
excepţia cazurilor când acestea fac reclamă unor activităţi economice. 
   (2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate, nu se aplică unei persoane 
care închiriază panoul, afişajul sau structura de afişaj unei alte persoane, în acest caz taxa prevăzută la art. 477 fiind plătită de această ultimă 
persoană. 
   (3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se datorează pentru afişele, panourile sau alte mijloace de reclamă şi publicitate 
amplasate în interiorul clădirilor. 
   (4) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalaţiilor energetice, marcaje de 
avertizare sau marcaje de circulaţie, precum şi alte informaţii de utilitate publică şi educaţionale. 
   (5) Nu se datorează taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate pentru afişajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt 
destinate, prin construcţia lor, realizării de reclamă şi publicitate. 
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 Art. 482. – Scutiri pentru spectacole 
    Spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole. 
 
 Art. 487. – Scutiri alte taxe locale 
    Autorităţile deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor instituite conform art. 486 următoarelor persoane fizice sau juridice: 
   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 
Art. 4871. - Termenul de depunere a documentelor 
    Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute 
la art. 456, 464 şi 469 se aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data 
de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 
martie, inclusiv. 
 
       Pentru anul 2021 , taxele locale s-au indexat conform Codului Fiscal cu rata inflatiei pe anul 2019 ,respectiv 3,8 %. 
 
 
 Art. 491. - Indexarea impozitelor şi taxelor locale 
   (1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în 
lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal 
anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 
   (2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal următor. La nivelul municipiului 
Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 
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CAPITOLUL  XI – SANCTIUNI 
 
 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

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

LIMITELE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

- lei - - lei - - lei - 
 lit. a) se sanctionează cu amendă 70 – 279 70 70 

 lit. b) se sanctionează cu amendă 279 – 696 279 279 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind 
tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta 
si gestionarea, după caz, a abonamentelor 
si a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contraventie si se sanctionează 
cu amendă. 

325 – 1.578 325 

 
 

325 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) si (4) se majorează cu 300%.    
 
 
 Contraventia prevăzută la alin. (2) lit. a) 
se sanctionează cu amendă 

280 – 1.116 280 
280 

 Contraventia prevăzută la alin. (2) lit. b) 
se sanctionează cu amendă 

1.116 – 2.784 1116 
1116 

 Încălcarea normelor tehnice privind 
tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenta 
si gestionarea, după caz, a abonamentelor si 
a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contraventie si se sanctionează cu amendă 

1.300 – 6.312 1300 

 
 
 

1300 
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    CAPITOLUL V 
 
  Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare 
 
 
 LIMITELE  

STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 

2021 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

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

15 16 

 
17 

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

NOTĂ: Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare a prestării de servicii, care se stabileste potrivit dispozitiilor legale.  
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Săsciori la 15  decembrie 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

FLORIN NICOLAE MORAR 
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