
PRIMARIA COMUNEI SARATENI
COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE

                               
A N E X A  Nr.1

la Hotărîrea Consiliului Local nr. 5/29.01.2021

           În  conformitate cu Titlul IX din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, Ordonanţa de
Urgenţă nr.50 din 27 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind
Codul Fiscal si a Legii  nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,  Legea 196/2017,OUG
79/2017, se stabilesc urmatoarele impozite si taxe pentru anul fiscal 2021, tinand cont de zona si
rangul localitatilor(zona A,rangul IV ).
            În conformitate cu art.491 din Legea 227/2015 se indexeaza cu rata inflatiei, pe anul
anterior, respectiv 3,83%, orice impozit si taxa locala care consta într-o  anumita sumă în lei sau
care este stabilita pe baza unei anumite sume în lei.
                  -prevederile  Legii  nr.296/2020 pentru modificarea  și  completarea  Legii
nr.227/2015 privind Codul fiscal;

          -prevederile OUG..69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, precum si pentru instituire unor masuri fiscale  

IMPOZITUL  SI TAXA PE CLADIRI:
În cazul persoanelor fizice

 
A) În cazul  clădirilor rezidenţiale şi clădirile- anexă cota de impozitare de
0,1 % asupra valorii impozabile a cladirii ;
     Valoarea impozabila se calculeaza prin inmultirea suprafetei construite exprimata
in  m.p.  cu  urmatoarele  valori,valoare  ce  se  ajusteaza  in  functie  de  amplasarea
cladirii,prin  inmultirea  sumei  determinate  cu coeficientul  de corectie  1,10 pentru
toata localitatea Sarateni.       
A. Pentru  cladiri cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida
arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic
cu  instalatii  de  apa,canalizare,electrice  si  incalzire(conditii  cumulative)  =  1101
lei/m.p. 
      Pentru cladiri cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din caramida arsa
sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic fara
instalatii de apa,canalizare electricitate sau incalzire = 660 lei/mp 
B. Pentru  cladiri  cu  pereti  exteriori  din  lemn,din  piatra  naturala,din  caramida
nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau
chimic cu instalatii de apa,canalizare,electrice si incalzire(conditii cumulative) = 330
lei/m.p.     
      Pentru cladiri  cu pereti  exteriori  din lemn,din  piatra  naturala,din  caramida
nearsa,din  valatuci  sau  din  orice  alte  materiale   nesupuse  unui  tratament  termic
si/sau chimic fara instalatii de apa,canalizare,electrice si incalzire = 220 lei/m.p.      



C. Pentru  cladiri-  anexa  cu cadre  din beton armat  sau  cu  pereti  exteriori  din
caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic
si/sau chimic cu instalatii de apa,canalizare,electrice si incalzire = 220 lei/m.p.    
      Pentru cladiri-  anexa cu cadre din beton armat  sau  cu pereti  exteriori  din
caramida arsa sau din orice alte materiale rezultate in urma unui tratament termic
si/sau chimic fara instalatii de apa, canalizare,electrice si incalzire = 192 lei/m.p.    
D. Pentru   cladiri  -  anexa  cu  peretii  exteriori  din  lemn,piatra  naturala,  din
caramida nearsa,din valatuci sau orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
si/sau chimic cu instalatii de apa,canalizare,electrice si incalzire = 138 lei/m.p.      
      Pentru cladiri anexa  cu pereti exteriori din lemn,din piatra naturala,din caramida
nearsa,din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau
chimic fara instalatii de apa,canalizare,electrice si incalzire = 82 lei/m.p.     
E. In cazul contribuabilului care deţine la aceeasi 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  cu  sau  fara
instalatii de apa, canalizare, electrice şi incalzire.
      F.   În cazul contribuabilului care deţine la aceeasi adresă încăperi amplasate la
subsol,la  demisol si/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 cu sau fara   instalatii de apa , canalizare, electrice şi incalzire;
      Conform prevederilor art.457, alin.(8), valoarea impozabilă a clădirii determinată
în urma aplicării  prevederilor de mai sus,  se reduce în functie de anul terminării
acesteia, dupa cum urmează:
a) cu 50% pentru cladirea  care are o vechime de peste 100 de ani la data
de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
b) cu 30% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi
100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
c) cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi
50 de ani inclusiv, la data de 1 ianurie a anului fiscal de referinţă.
     B)  În  cazul  clădirilor  nerezidenţiale cota  de  impozitare   de  1% asupra
valorilor impozabile pe metru pătrat suprafaţă construită desfăşurată, valori
care pot fii:
           a)valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator
autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
           b)valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi,construite
în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
             c)valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de
proprietate, în cazul clădirilor dobandite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.
    C)  În cazul  clădirilor nerezidenţiale aflate in proprietatea persoanelor fizice,
utilizate  pentru  activităţi  din  domeniul  agricol  ,impozitul  pe  cladiri  se
calculeaza prin aplicarea cotei de impozitare de 0,4 %asupra valorii impozabile
a cladirilor ;



         In cazul în care valoarea clădirii  nu poate fi calculată conform literelor a,b,c ,
impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile;
     D)  În cazul  clădirilor cu destinatie mixtă aflate în proprietatea persoanelor
fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafata
folosită în scop rezidenţial conform art.457  cu impozitul determinat pentru suprafata
folosită în scop nerezidenţial, conform art.458.
În cazul clădirilor cu destinație mixtă,când proprietarul nu declară la organul fiscal
suprafața folosită în scop nerezidențial potrivit ain(1), litera b, impozitul pe clădiri
se calculează prin aplicarea cotei de 0,3 %, asupra valorii impozabile determinate
conform art.457.

În cazul persoanelor juridice
            Pentru cladirile  rezidentiale  aflate  in proprietatea  sau detinute  de
persoanele juridice, impozitul/taxa  pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de
0,1%asupra valorii impozabile a cladirii.
           Pentru cladirile  nerezidentiale  aflate  in proprietate  sau detinute  de
persoanele  juridice,  impozitul/taxa  pe  cladrile  nerezidenţiale se  calculează  prin
aplicarea cotei de 1,3% inclusiv asupra valorii impozabile a cladirii .
          Pentru  cladirile  nerezidentiale  aflate  in  proprietate  sau  detinute  de
persoanele  juridice,  impozitul/taxa  pe  clădirile   utilizate  pentru  activităţi  din
domeniul agricol  se calculează  prin aplicarea unei cote de  0,4% asupra valorii
impozabile a clădirii.
           In cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a
clădirii  în  baza  unuri  raport  de  evaluare  întocmit  de  un  evaluator  autorizat  în
conformitate cu standardele de evaluare , in ultimii  5 ani anteriori anului fiscal de
referinta ,cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%.
          Impozitul pe cladiri se plateste anual, în două rate egale, pana la
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
           Impozitul  pe cladiri  datorat aceluiasi  buget local  de catre
contribuabili persoane fizice sau juridice,de pana la 50 lei inclusiv, se
achita integral pana la primul termen de plata.
           Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri ,datorat pentru
intregul  an de catre contribuabili  persoane fizice si  juridice  pana la
data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de
10 %.
În  cazul  contractelor  de  concesiune,închiriere,administrare  sau
folosință,care se referă la o perioadă mai mare de un an,taxa pe clădiri
se plătește anual, în două rate egale până la 31 martie și 31septembrie
inclusiv.

SCUTIRI/REDUCERI
      În conformitate cu art.456 alin.1 lit.r,s,t:    



- nu  se  datoreaza  impozit  pe  clădiri,  pentru  clădirile  proprietatea  sau
coproprietatea  veteranilor  de  razboi,  a  vaduvelor  de  razboi  si  a  vaduvelor
nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
- nu se  datoreaza impozit  pentru cladirile  folosite  ca domiciliu  aflata in
proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art.1 al Decretului –
lege  nr.118/1990 si  a  persoanelor  fizice  prevazute  la  art.  1  din   Ordonanta
Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari  prin Legea nr.
189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
- nu se dazorează impozit  pe clădiri   pentru cladirea folosita  ca domiciliu
aflata în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat
si  a  persoanelor  incadrate  în  gradul  I  de invaliditate,  respectiv  a  reprezentantilor
legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor incadrati în gradul I
de invaliditate;
Nu se datoreaza impozit/taxa pe cladiri şi pentru cladirile prevazute la art.456
lit.a-q,s,u-w.

IMPOZITUL PE TEREN  SI TAXA PE  TEREN
         Impozitul  si taxa pe terenul din intravilanul localitatilor atat pentru persoanele
fizice cat si pentru cele juridice, se stabileste luând in calcul numarul de m.p. de
teren, zona si rangul localitatii in care este amplasat terenul si zona si/sau categoria
de folosinta a terenului .
          În cazul unui teren amplasat în intravilan,înregistrat în registrul agricol la
categoria terenuri cu constructii,  impozitul/taxa pe teren se stabileste prin înmulţirea
suprafetei terenului, exprimata în hectare, cu suma 991 lei .
          In cazul terenului amplasat in intravilan, inregistrat in registrul agricol la alta
categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii,impozitul/taxa pe teren se
stabileste  prin  inmultirea  suprafetei  terenului,  exprimata  in  hectare,cu   suma
corespunzatoare de mai jos, iar rezultatul se inmulteste cu coeficientul de corectie
corespunzator de 1,10 :
   Categoria de folosinta                                           Lei/ha 
 - teren arabil                                                              30                                 
 - pasune,faneata                                                         23                                 
 - vie                                                                            51                            
 - livada                                                                       58                                  
 - padure sau alt teren cu vegetatie forestiera             30                                  
 - teren cu apa                                                             17 
 -  drumuri şi cai ferate                                                 0
 - teren neproductiv                                                      0                          
        Impozitul/taxa pe terenul  aflat in extravilanul  localitatii se stabileste in functie
de zona,rang si categorie de folosinta a terenului, prin inmultirea suprafetei terenului
exprimata in ha ,cu  suma corespunzatoare din tabelul de mai jos, iar rezultatul se
imulteste cu coeficientul de corectie de 1,10 :
       Categoria  folosinta                                                     Lei/ha 



     Terenuri cu constructii                                                     33
     Arabil                                                                               55                 
     Pasune                                                                              30                       
     Faneata                                                                            30                     
     Vie pe rod                                                                         61
     Vie pana  la intrarea pe rod                                               0                      
     Livada pe rod                                                                   62
     Livada pana la intrarea pe rod                                           0                       
     Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera                       18                  
     Teren cu apa,altul decat cel cu amenajari piscicole          6                    
     Teren cu amenajari piscicole                                            37
     Drumuri si cai ferate                                                          0
     Teren neproductiv                                                              0
     Impozitul pe teren se plateste anual, în doua rate egale, pană la
datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
       Impozitul  pe  teren  datorat  aceluiasi  buget  local  de  catre
contribuabili persoane fizice sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se
achita integral pana la primul termen de plata.
       Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren ,datorat pentru
intregul an de catre contribuabili persoane fizice si juridice pana la data
de 31 martie  inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10
%.
             Taxa pe teren se plateste lunar , pana la data de 25 a lunii a lunii
urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin
care  se  transmite  dreptul  de  concesiune,  închiriere,  adminstrare  ori
folosinţă.

SCUTIRI/REDUCERI
În conformitate cu art.464 alin.1 lit.r,s,t:
- nu se datorează impozit pe teren pentru terenurile aflate în proprietatea sau
coproprietatea  veteranilor  de  razboi,  a  vaduvelor  de  razboi  şi  a  vaduvelor
nerecasatorite ale veteranilor de razboi;
- nu  se  datoreaza  impozit  pe  terenul aferent  cladirii  de  domiciliu,aflat  in
proprietatea  sau  coproprietatea  persoanelor  prevazute  al  art.  1  din  Decretul-lege
nr.118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare;
- nu  se  datoreaza  impozit  pe  teren   pentru  terenul  aferent  cladirii  de
domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau
accentuat  şi  a  persoanelor  incadrate  în  gradul  I  de  invaliditatea,  respectiv  a
reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor
încadrati în gradul I de invaliditate;
Nu se datorează impzit/taxa pe teren şi pentru terenurile prevazute la art.463
lit.a-q,s,u-w.



IMPOZITUL  PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT
           Impozitul pe mijloace de transport se datoreaza pe perioada cat mijlocul
de transport este inmatriculat sau inregistrat in ROMANIA.
     Pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica , impozitul se calculeaza in
functie de tipul mijlocului de transport  şi de capacitatea cilindrica a acestuia  prin
inmultirea fiecarui 200 cm3 sau fractiune cu suma corespunzatoare:

-    pentru motociclete ,tricicluri,cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica
de pana la 1600 cm3 inclusiv  = 9 lei;

-   pentru motociclete, tricicluri si  cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste
1600 cm3 = 9 lei;

-   pentru autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3 inclusiv
= 20 lei;

-   pentru autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 2001 cm3 si  2600 cm3
inclusiv= 79 lei;

-   pentru autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv
= 166 lei;

-   pentru autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3 = 320 lei

-   autobuze,autocare,microbuze = 26 lei;

-   alte  autovehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de
pana  la 12 tone inclusiv =32 lei;

-   tractoare imatriculate = 20 lei;
  -combine paioase/porumb= 71 lei
VEHICULE INREGISTRATE
- vehicule  înregistrate  cu  capacitate  cilindrică  mai  mica  de  4.800  cmc.  =  2
lei/fiecare 200cmc;
- vehicule  înregistrate  cu  capacitate  cilindrică  mai  mare  de  4.800 cmc.=   4
lei/fiecare 200 cmc;
- vehicule fara capacitate cilindrică evidentiată = 55;
REMORCI, SEMIREMORCI
-  remorci pana la 1 tona inclusiv  = 9 lei;
-  remorci cu masa totala autorizata peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone = 35 lei;
-  remorci cu masa totala autorizata peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone = 57 lei;
-  remorci cu masa totala autorizata de peste 5 tone = 71 lei;
   



 În cazul mijloacelor de transport hibride taxa se reduce cu 50%.
Prin execepție de la prevederile alineat(1),sumele prevăzute în tabelul prevăzut la
art.470,alin.(5) și alin.(6) se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei
euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în
Jurnalul  Uniunii  Europene  și  de  nivelurile  minime  prevăzute  în  Directiva
1999/62/CE de aplicare la  vehiculele  grele  de marfă  pentru  utilizarea anumitor
infrastructuri.
  ────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │     Numărul de axe şi greutatea brută încărcată      Impozitul      │
 │                  maximă admisă                     │       (în lei/an)     │
 │                                                    ├─────────────┬─────────┤
 │                                                    │    Ax(e)    │  Alte   │
 │                                                    │ motor(oare) │sisteme  │
 │                                                    │ cu sistem   │  de     │
 │                                                    │de suspensie │suspensie│
 │                                                    │ pneumatică  │ pentru  │
 │                                                    │    sau      │ axele   │
 │                                                    │echivalentele│ motoare │
 │                                                    │ recunoscute │         │
 ├───┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │  I│două axe                                                                │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de   │      0      │    151  │
 │   │  │13 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de   │    151      │    419  │
 │   │  │14 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de   │    419      │    590  │
 │   │  │15 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 4│Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de   │    590      │  1.335  │
 │   │  │18 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 
 ├───┼──┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │ II│3 axe                                                                   │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de   │    151      │    263  │
 │   │  │17 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de   │    263      │    541  │
 │   │  │19 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de   │    541      │    702  │
 │   │  │21 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 4│Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de   │    702      │  1.082  │
 │   │  │23 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 5│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │  1.082      │  1.682  │
 │   │  │25 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 6│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │  1.082      │  1.682  │
 │   │  │26 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │III│4 axe                                                                   │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │    702      │    712  │
 │   │  │25 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │    712      │  1.111  │
 │   │  │27 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤



 │   │ 3│Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de   │  1.111      │  1.764  │
 │   │  │29 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 4│Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de   │  1.764      │  2.617  │
 │   │  │31 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 5│Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de   │  1.764      │  2.617  │
 │   │  │32 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤

    (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:
 ┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
 │     Numărul de axe şi greutatea brută încărcată    │        Impozitul      │
 │                  maximă admisă                     │       (în lei/an)     │
 │                                                    ├─────────────┬─────────┤
 │                                                    │   Ax(e)     │ Alte    │
 │                                                    │ motor(oare) │sisteme  │
 │                                                    │ cu sistem   │  de     │
 │                                                    │de suspensie │suspensie│
 │                                                    │ pneumatică  │ pentru  │
 │                                                    │    sau      │ axele   │
 │                                                    │echivalentele│motoare  │
 │                                                    │ recunoscute │         │
 ├───┬────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┤
 │  I│2 + 1 axe                                                               │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de   │       0     │      0  │
 │   │  │14 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de   │       0     │      0  │
 │   │  │16 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de   │       0     │      0  │
 │   │  │18 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 4│Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de   │      68     │    156  │
 │   │  │20 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 5│Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de   │     156     │    366  │
 │   │  │22 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 6│Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de   │     366     │    473 │
 │   │  │23 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 7│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │     473     │    853  │
 │   │  │25 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 8│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │     853     │  1.496  │
 │   │  │28 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ II│2+2 axe                                                                 │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de   │     146     │    341  │
 │   │  │25 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de   │     341     │    561  │
 │   │  │26 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de   │     561     │    824  │
 │   │  │28 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 4│Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de   │     824     │    994  │



 │   │  │29 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 5│Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de   │      994    │  1.633  │
 │   │  │31 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 6│Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de   │    1.633     │ 2.266  │
 │   │  │33 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 7│Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de   │    2.266     │ 3.441  │
 │   │  │36 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 8│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │    2.266     │ 3.441  │
 │   │  │38 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 
 │III│2+3 axe                                                                 │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │   1.803     │  2.510  │
 │   │  │38 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de   │   2.510     │  3.412  │
 │   │  │40 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ IV│3+2 axe                                                                 │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │   1.594     │  2.213  │
 │   │  │38 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de   │   2.213     │  3.061  │
 │   │  │40 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de   │   3.061     │  4.528  │
 │   │  │44 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
│ V │3+3 axe                                                                 │
 ├───┼──┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┤
 │   │ 1│Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de   │     907     │  1.097  │
 │   │  │38 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 2│Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de   │   1.097     │  1.638  │
 │   │  │40 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
 │   │ 3│Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de   │   1.638     │  2.608  │
 │   │  │44 tone                                      │             │         │
 ├───┼──┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────┤
      In cazul miloacelor de transport pe apa, impozitul pe 
mijlocul de transport este egal cu suma corespunzatoare din 
tabelul urmator :

Mijlocul de transport pe apa Impozit – lei -
Luntre,barci fara motor,folosite 
pentru pescuit si uz personal

23 lei

Barci fara motor folosite in alte 
scopuri

62 lei

Barci cu motor 232 lei
Scutere de apa 232 lei
     
     Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, în doua rate
egale, pană la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.
       Impozitul anual pe mijlocul de transport datorat aceluiasi buget
local de catre contribuabili persoane fizice sau juridice, de pana la 50
lei inclusiv, se achita integral pana la primul termen de plata.



      Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport
datorat  pentru  intregul  an  de  catre  contribuabili  persoane  fizice  si
juridice  pana  la  data  de  31  martie   inclusiv,  a  anului  respectiv,  se
acorda o bonificatie de 10 %.
     

SCUTIRI/REDUCERI
În conformitate cu art.469,(alin.) (1) litera,, a-p”:
- nu  se  datoreaza  impozit  pentru  mijloacele  de  transport   aflate  în
proprietatea  sau  coproprietatea  veteranilor  de  razboi,vaduvelor  de  razboi  sau
vaduvelor  nerecasatorite  ale  veteranilor  de  razboi,  pentru  un  singur  mijloc  de
transport , la alegerea contribuabilului;
- nu  se  datoreaza  impozit  pentru  mijloacele  de  transport aflate  în
proprietatea  sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat,  cele
pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau
coproprietatea  reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi
ai minorilor incadrati în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport
la alegerea contribuabilului.
Nu se datoreaza impozit pe mijloacele de transport prevazute la art.469 ,alin.
( 1),lit.c-q.

           TAXA PENTRU  ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM  
        Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul rural, este egala
cu suma stabilita astfel:
 Suprafata teren                                                              lei                
      -    pana la 150 m.p. inclusiv                                               3                             
      -    intre  151- 250 m.p. inclusiv                                          4,00  
      -    intre  251-500 m.p. inclusiv                                           5,00                             
      -    intre  501- 750 m.p. inclusiv                                          6    
      -     intre  751-1000 m.p.inclusiv                                         7                             
- peste  1000 m.p.   7 lei + 0,005 lei/m.p. pentru fiecare m.p. care depaseste
1000 m.p.
Taxa pentru prelungireaunui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumul
taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale.
            TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE
pentru  cladiri  rezidentiale  sau  cladire  anexa  este  egală  cu   0,5% din  valoarea
autorizata  a  lucrarilor  de  constructie;pentru  orice  alta  constructie  decât  cele
mentionate  taxa  este  egală  cu  1%  din  valoarea  autorizată  a  lucrărilor  de
constructie,inclusiv valoarea instalatiilor aferente.
           TAXA   PENTRU  PRELUNGIREA  UNEI  AUTORIZATII  DE
CONSTRUIRE este  agala  cu  30% din  cuantumul  taxei  pentru  eliberarea
certificatului sau a autorizatiei initiale.



            TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE DESFIINTARE
TOTALA SAU PARTIALA este egala  cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilita
pentru determinarea impozitului pe cladiri, aferenta partii desfiintate.
TAXA  PENTRU  ELIBERAREA  AUTORIZATIEI  DE  FORAJE  ,EXCAVARI
necesare  lucrarilor  de  cercetare  si  prospectare  a  terenurilor  în  etapa  efectuarii
studiilor  geotehnice  si  a  studiilor  privind  ridicarile  topografice  sondele  de  gaze,
petrol si alte excavari se datoreaza de catre titularii drepturilor de prospectiune si
explorare si se calculeaza prin inmultirea numarului de metri patrati de teren ce vor
fi efectiv afectati la suprafata solului de foraje si excavari cu suma de  17 lei/m.p.
            TAXA  PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI NECESARE PENTRU
LUCRARILE  DE  ORGANIZARE  DE  SANTIER în  vederea  realizarii  unei
constructii, care nu sunt incluse în autorizatia de construire, este egala  cu 3% din
valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier.
           TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI DE AMENAJARE DE
TABERE DE CORTURI, CASUTE SAU RULOTE ORI CAMPINGURI este egala
cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie.
            TAXA PENTRU AUTORIZAREA AMPLASARII DE   CHIOSCURI,
TONETE,  CABINE,SPATII  DE  EXPUNERE,CORPURI  SI  PANOURI  DE
AFISAJ,FIRME SI RECLAME, situate pe caile si  in spatiile publice, este  de  8
lei/m.p.de suprafata ocupata de constructie.
            TAXA  PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIEI PRIVIND lucrari  de
bransamente  si  racorduri  la  retelele  publice  de  apa,canalizare,energie
electrica,telefonie,televiziune prin cablu,gaze,termice, este de 15 lei.
            TAXA  PENTRU  ELIBERAREA  CERTIFICATULUI  DE
NOMENCLATURA STRADALA SI ADRESA  este de 9lei.
            
            TAXA PENTRU ELIBERAREA ATESTATULUI DE  PRODUCATOR
este de  88 lei.
 TAXA PENTRU ELIBERAREA CARNETULUI  DE  PRODUCATOR este de
15lei. 

            TAXA  PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR SANITARE DE
FUNCTIONARE  este de 22 lei.
            TAXA PENTRU ELIBERAREA/VIZAREA ANUALA  A AUTORIZATIEI
PRIVIND  DESFASURAREA  ACTIVITATII   DE  ALIMENTATIE  PUBLICA,
pentru persoanele a acaror activitate se incadreaza în grupele 561-restaurante,563-
baruri  si  alte  activitati  de servire  a  bauturilor  şi  932-  alte  activitati  recreative si
distractive  potrivit  clasificarii  activitatilor  de  economie  nationala  –  CAEN,  se
datoreaza în functie de suprafata aferenta activitatilor respective , în suma de:
- 275lei pentru o suprafata de pana la 500 mp,inclusiv; 
-  4402 lei pentru o suprafata mai mare de 500 mp. ;
            



            TAXA PENTRU SERVICII DE RECLAMA SI PUBLICITATE  este in
cota de 3% asupra valorii prevazute in contract.
            TAXA PENTRU AFISAJ in scop de reclama in locul in care o persoana
desfasoara o activitate economica este de  34 lei /an/m.p.
- in cazul oricarui  alt  panou,afisaj  sau structura de afisaj pentru reclama si
publicitate – 22 lei/an/m.p.

IMPOZITUL  PE  SPECTACOL
            In cazul unui spectacol de teatru,balet,opera opereta,concert filarmonic sau
alta manifestare muzicala,prezentarea un unui film la cinamatograf, un spectacol de
circ sau orice competitie sportiva interna sau internationala cota de impozit este de
2% din suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor.
           In cazul oricarei alte manifestari artistice impozitul pe spectacol se stabileste
cota de  5% din  suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si a  abonamentelor.
          Impozitul pe spectacol se plateste lunar pană la data de 10, inclusiv ,a lunii
urmatoare celei in care a avut loc spectacolul.
            
 TAXA  PENTRU  INDEPLINIREA  PROCEDURII  DE  DIVORT  PE  CALE
ADMINISTRATIVA  se stabileste in cuantum de  550 lei.
           
  TAXA PENTRU ELIBERAREA DE COPII HELIOGRAFICE DE PE PLANURI
CADASTRALE SAU DE PE ALTE ASEMENEA  PLANURI detinute de consiliile
locale se stabileste în cuantum de 34 lei.

       Impozitul pe cladiri pentru cladirile neingrijite, situate in intravilan, se
majoreaza cu 100 %.
       Impozitul pe teren pentru terenurile neingrijite situate in intravilan, se
majoreaza cu 100 %.
      Cladirile si terenurile neingrijite se stabilesc prin hotarare consiliului local
conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.
       Hotararea pentru acestea are caracter individual si  cuprinde materia
impozabila  si  datele  de  identificare  ala  contribuabilului  persoana  fizica  sau
juridica,  adoptata  in  baza  fisei  de  evaluare  intocmite  de  catre  persoanele
imputernicite prin dispozitia primarului.
       Organul fiscal  efectueaza modificarile  privind majorarea impozitului,
emite si comunica actul administrativ fiscal .

                ALTE TAXE
-    Inchiriere spatiu camin cultural : nunti = 530 lei;
     -   taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice amenajate si pentru cei care
fac comert stradal va fi de 15 lei/zi



     -  Chiriile si  concesiunile se majoreaza cu rata inflatiei stabilita de Institutul
National de Statistica . 

      Hotararea intra in vigoare de la 1 ianuarie 2021 si este aplicabila în anul fiscal
2021.

    
       INTOCMIT,
NICOLAE DUMITRU 
                                                                          VIZAT PRIMAR,
                                                                                 TOCILEANU EUGEN
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