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   ROMANIA ANEXA   la  proiect hotarare    
JUDEȚUL VRANCEA   
CONSILIUL LOCAL POPESTI 

T A B L O U L
cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale  stabilite   de către Consiliul 

Local al comunei Popesti  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) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-
anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul 
pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse 
între 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii.

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

0,11% 0,12%

Art. 457 alin. (2)     
Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, 
cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor   :                                                                                                                                                          
- lei/m² -

Tipul clădirii

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020 
indexată cu rata inflației de 4,6%

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă  

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

cumulative)

Fără 
instalații 
de apă, 

canalizare, 
electricitat

e 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

1.013 608 1.060 636

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 

304 203 318 212
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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  

203 177 212 185

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  

127 76 133 80

E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
incaperi amplasate la subsol , demisol si/sau mansarda 
utilizate ca locuinta , in oricare dintre tipurile de cladiri 
prevazute la lit. A-D

75% din suma care s-
ar aplica cladirii

75% 
din 

suma 
care s-

ar 
aplica 

cladirii

75% din suma care s-ar 
aplica cladirii

75% din suma care s-
ar aplica cladirii

F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa 
incaperi amplasate la subsol , demisol si/sau mansarda 
utilizate in alte scopuri decat cel de locuinta , in oricare 
dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D

50 % din suma care s-
ar aplica cladirii

50 % 
din 

suma 
care s-

ar 
aplica 

cladirii

50 % din suma care s-ar 
aplica cladirii

50 % din suma care s-
ar aplica cladirii

Art. 457 alin. (6)      Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii 
determinate conform alin. (2) - (5) cu coeficientul de corecţie  corespunzator 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020
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Art. 458 alin. (1) Pentru clădirile 
nerezidenţiale   aflate în 
proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei 
cote cuprinse între 0,2% - 1,3% 
asupra valorii stabilita conform 
lit.a-c

0,2 % 0,2 %

Art. 460 alin. (1) Pentru 
clădirile  rezidenţiale   aflate în 
proprietatea persoanelor sau 
detinute de persoanele juridice ,  
impozitul /taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei 
cote cuprinse între 0,08% - 
0,2% asupra valorii impozabile 
a cladirii 

0,2 % 0,2 %

Art. 460 alin. (2) Pentru 
clădirile  nerezidenţiale   aflate 
în proprietatea persoanelor sau 
detinute de persoanele juridice ,  
impozitul /taxa pe clădiri se 
calculează prin aplicarea unei 
cote cuprinse între 0,2% - 1,3% 
asupra valorii impozabile a 
cladirii

1,3   % 1,3  %   

Art. 461 alin (11) Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori 
folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de 
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.
Art. 461 alin (12) Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se 
află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori 
folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.
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Art. 462 alin. (2) Bonificatia 
acordata pentru plata cu 
anticipatie a  impozitului pe 
cladiri ,datorat pentru intregul 
an de catre contribuabili  

  10% 10%

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN
Art. 465 alin. (2)          - lei/ha - Teren cu construcţii     amplasat în intravilan                                                                                                                                                                 
Zona în 
cadrul 

localități
i

Niveluri stabilite prin Codul Fiscal  
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 
2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

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

A 711-
1788 569-1422 991 792 1037 828

B 569-
1422 427-1068 792 595 828 622

Art. 465 alin. (4)             Impozitul/taxa pe teren    amplasat în intravilan                                                                                                                                                                 
- lei/ha -
Nr.
crt.

                        Zona

Categoria 
de  folosință

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020 indexate cu rata inflației de 4,6%

 B B

1 Teren arabil 21 22
2 Pășune 19 20
3 Fâneață 19 20
4 Vie 35 37
5 Livadă 47 49
6 Pădure sau alt teren cu 

vegetație forestieră
21 22

7 Teren cu ape 13 14
8 Drumuri și căi ferate 0 0
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9 Neproductiv 0 0
Art. 465 alin. (5)    Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător rangului IV al localității satul Popesti  
de 1,10.si rangul V  de 1,00-satul  Terchesti . 
Art. 465 alin  (6) Ca excepţie de la prevederile alin. (2) - (5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, 
înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform 
prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;
    b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la 
lit. a).
Art. 465 alin. (7)                Impozitul/taxa pe teren    amplasat în extravilan                                                                                                                                            
- lei/ha -

Categoria de folosință
NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020  indexate cu 
rata inflației de 4,6%

1 Teren cu construcții 31 32
2 Teren arabil 51 53
3 Pășune 28 29
4 Fâneață 28 29
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 56 59

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0
6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 57 60

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
16 17

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 6 6

8.1 Teren cu amenajări piscicole 34 36
9 Drumuri și căi ferate 0 0

10 Teren neproductiv 0 0
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Art. 467 alin. (2)- Bonificatia 
acordata pentru plata cu 
anticipaţie a impozitului pe 
teren datorat pentru intregul an 
de catre contribuabili  

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2019

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU 
ANUL 2020

  10% 10%

Art. 467 alin (5) Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se 
transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

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

Nr.
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 indexate cu rata inflației de 

4,6%
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

18 19

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

73 76

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

146 153

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 294 308
7 Autobuze, autocare, microbuze 24 25
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de 

până la 12 tone, inclusiv
30 31

9 Tractoare înmatriculate 18 19
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II. Vehicule înregistrate
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

PENTRU ANUL 2019
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020  indexate cu rata inflației de 
4,6%

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -*
1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3                           4                           4
1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 6
2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 152 lei /an 159 lei /an

* grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

Art. 470 alin. (3)   În cazul 
mijloacelor de transport hibride, 
impozitul se reduce cu minimum 50%, 
conform hotărârii consiliului local.

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020

50% 50%

Art. 470 alin. (5) 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă 
admisă 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020, indexate cu rata inflației de 4,6%

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 0 144 0 151
2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 144 400 151 418
3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 400 562 418 588
4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 562 1274 588 1333
5 Masa de cel puțin 18 tone 562 1274 588 1333

II 3 axe
1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 144 251 151 263
2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone
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251 516 263 540
3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 516 670 540 701
4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 670 1033 701 1081
5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1033 1604 1081 1678
6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1033 1604 1081 1678
7 Masa de cel puțin 26 tone 1033 1604 1081 1678

II
I

4 axe

1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 670 679 701 710
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 679 1060 710 1109
3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1060 1683 1109 1683
4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1683 2497 1760 2612
5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1683 2497 1760 2612
6 Masa de cel puțin 32 tone 1683 2497 1760 2612

Art. 470 alin. (6) 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă 
admisă

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020, indexate cu rata inflației de 4,6%

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 65 0 68
4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 65 149 68 156
5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 149 349 156 365
6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 349 451 365 472
7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 451 814 472 851
8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 814 1427 851 1493
9 Masa de cel puțin 28 tone 814 1427 851 1493
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II 2 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 140 325 146 340
2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 325 535 340 560
3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 535 785 560 821
4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 785 948 821 992
5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 948 1558 992 1630
6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1558 2162 1630 2261
7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2162 3282 2261 3433
8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2162 3282 2261 3433
9 Masa de cel puțin 38 tone 2162 3282 2261 3433

III 2 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1721 2395 1800 2505
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2395 3254 2505 3404
3 Masa de cel puțin 40 tone 2395 3254 2505 3404

IV 3 + 2 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1520 2111 1590 2208
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2111 2920 2208 3054
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2920 4319 3054 4518
4 Masa de cel puțin 44 tone 2920 4319 3054 4518

V 3 + 3 axe
1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 864 1046 904 1094
2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1046 1563 1094 1635
3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1563 2487 1635 2601
4 Masa de cel puțin 44 tone 1563 2487 1635 2601

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

Masa totală maximă autorizată
NIVELURILE STABILITE 

DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE 
DE CONSILIUL LOCAL

PENTRU ANUL 2020, indexate cu rata inflației de 4,6%
Impozit - lei - Impozit - lei -

a. Până la 1 tonă, inclusiv   9 9
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 36
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone 53 55
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d. Peste 5 tone 65 68
Art. 472 alin. (2)      Bonificatia acordata 
pentru plata cu anticipatie a   
impozitului  pe mijlocul de transport   
datorat pentru intregul an de catre 
contribuabili                                                            

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 
2019

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 
2020

  10% 10  %

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

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

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020, indexate cu rata inflației de 4,6%

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei -
a) până la 150 m² inclusiv 6 6
b) între 151 și 250 m² inclusiv 7 7
c) între 251 și 500 m² inclusiv 9 9
d) între 501 și 750 m² inclusiv 12 13
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 14 15
f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2

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

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

15 16

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

15 16

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 8

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

13 14

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 20 21
Art. 475 alin. (2)  
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv 
pentru eliberarea/vizarea  carnetului de comercializare a 
produselor din sectorul agricol

41 lei Taxa  pentru eliberarea atestatului de 
producător,

20 lei  Taxa   pentru eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din sectorul 

agricol
 

42 lei Taxa  pentru eliberarea atestatului de 
producător,

21 lei  Taxa   pentru eliberarea /vizare carnet 
de comercializare a produselor din sectorul 

agricol
 

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

203 212

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

 507  530

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

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020

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

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020, indexate cu rata inflației de 4,6%

- 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 32 32

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

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

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020
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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)   5% 5 %

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE
Art. 484
Taxe speciale

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

Sunt prevăzute în anexa A
CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

Lei 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020, indexate cu rata inflației de 4,6%

-lei-

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

32 33

Alin.(4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ 
pe cale administrativă 507 530

COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2019* COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020*

Art. 489 alin. (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
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CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI
LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

Art. 493
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2)  
Lit. a) depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere prevăzute la 
art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. 
(2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. 
(6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 
483 alin. (2);
Lit . b)   nedepunerea declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. 
(2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi 
alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) 
şi c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. 
(2).

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2019

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL
PENTRU ANUL 2020, indexate cu rata inflației de 

4,6%
- lei - - lei -

 lit. a) se sancționează cu amendă 71   74
 lit. b) se sancționează cu amendă 283 296  
(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.

329 344 

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 284 297  
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1131  1183  
 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

1317 1378 
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Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de 
ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

PRIMAR  ,  AVIZAT PENTRU LEGALITATE ,  
CIOCANEL NICOLAE  SECRETAR COMUNA ,  

BOBEICA LILIANA  
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ART. 484   TAXE SPECIALE     STABILITE PENTRU  ANUL FISCAL 2020  
Nr. 
Crt.

Denumirea taxei speciale Nivelul stabilit al  taxei speciale 
în anul 2019 lei 

Nivelulstabilit al  taxei speciale 
în anul 2020 lei 

Denumirea compartimentului de 
specialitate care presteaza serviciul 

taxabil
1 Taxa speciala functionare serviciu voluntar situatii 

de urgenta 
10 lei/an/familie

cu exceptia familiilor membrilor 
echipelor de interventie

10 lei/an/familie
cu exceptia familiilor 

membrilor echipelor de 
interventie

Serviciul voluntar situatii de urgenta 

2. Taxă urgenta eliberare adeverinţă  rol agricol 5 5 Compartiment agricol  
3. Taxă urgenta eliberare certificat fiscal  10 10 Compartiment impozite si taxe locale 
4. Taxă xerox 0,50 lei  / pagină A4, A3

 
0,50 lei  / pagină A4, A3

 
Compartiment impozite si taxe locale

5. Transmitere fax 2 lei pagina A4 intrajudetean
3 lei pagina A4 extrajudetean
5 lei pagina A4 international 

2 lei pagina A4 intrajudetean
3 lei pagina A4 extrajudetean
5 lei pagina A4 international 

Compartiment impozite si taxe locale

6. Taxă identificare în arhivă a documentelor , copiere 
şi legalizare conform legii nr. 544/2001 

10 lei / pagină A4 10 lei / pagină A4 Compartiment impozite si taxe locale

7. Taxa inchiriere Camin Cultural ,  
  sala de sedinta 

1000 lei pentru nunti , 
800 cumetrii, logodne, petreceri 

/eveniment
50 lei  /zi     alte evenimente 

1000 lei pentru nunti , 
800 cumetrii, logodne, petreceri 

/eveniment
50 lei  /zi     alte evenimente 

Compartiment impozite si taxe locale

8 Taxa  oficiere casatorii în weekend si sarbatori 
legale 

100 100   Starea civila 

9. Taxa de salubrizare    8 lei / luna pentru o gospodarie 
alcatuita din mai multe  persoane 
4 lei/luna pentru o gospodarie cu 
o singura persoana

 12 lei / luna pentru o 
gospodarie alcatuita din mai 
multe  persoane 
6 lei/luna pentru o gospodarie 
cu o singura persoana

Compartiment impozite si taxe locale

10. Taxa inchiriere buldoexcavator 120lei/ora 120lei/ora Compartiment impozite si taxe locale

11. Taxa inregistrare contracte de arenda 15 lei /contract 15  lei /contract Compartiment agricol  

12. Taxa pentru inregistrarea ofertelor de 
vanzare a terenului agricol aflat in 
extravilanul comunei /comunicarile de 
acceptare a ofertelor de vanzare teren 

25 lei 25 lei Compartiment agricol  

13. Taxa utilizare temporara locuri publice 
pentru desfacerea de produse ce fac obiectul 

14 lei 14 lei Compartiment impozite si taxe locale
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comertului si prestari servici  
14 Taxa viza fisa inmatriculare /radiere auto in 

ziua solicitarii 
10 10 Compartiment impozite si taxe locale

15. Taxa ocupare domeniu public /privat - 10 lei/mp/an Compartiment impozite si taxe loca

PRIMAR  ,  AVIZAT PENTRU LEGALITATE ,  
CIOCANEL NICOLAE  SECRETAR COMUNA ,  

BOBEICA LILIANA  


