
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, 

republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 87, alin. (3), art. 88, art. 129 alin. (2) lit. ”b” și alin. (4) lit. ”a” 

din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

d) art. 16 alin (2), art. 20 alin (1) lit. b, art. 27 şi art. 30 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

e) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele 

judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare 

f) Titlul IX, Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către domnul Petru Nistor 

primarul comunei Mălini, în calitatea sa de inițiator prin care se susține 

necesitatea și oportunitatea proiectului. 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, 

necesitatea și oportunitatea proiectului. 

c) avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare 

economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat 

al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism 

din cadrul Consiliului local Mălini. 

ținând seama de prevederile art. 80 - 83 din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. ”c” și art. 196 alin. (1) lit. 

”a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Mălini, 

adoptă prezenta hotărâre:  
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Art. 1. Se aprobă valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte 

taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în comuna Mălini, 

începând cu anul 2022, astfel cum sunt prezentate în Anexa nr.1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Pentru determinarea impozitelor pe clădiri şi a taxei pentru 

eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a 

impozitului pe teren pentru anul 2022, se menţine delimitarea zonelor stabilită 

prin HCL nr. 1/2003. 

Art. 3. Se aprobă scăderea creanțelor fiscale restante de până la 20 lei 

aflate în sold la data de 31.12.2021 conform prevederilor at. 266 alin. (5), (6) 

și (7) din Legea nr. 2017/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

Art. 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

primarul comunei Mălini, județul Suceava prin compartimentul financiar – 

contabil, impozite și taxe.  

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului 

general al comunei Mălini, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei 

Mălini și Instituției Prefectului – Județul Suceava și se aduce la cunoștință 

publică prin afișarea la sediul primăriei.  
 
 

 

Preşedinte de şedinţă  Contrasemnează  

Grigore BLANARU Secretar general 

 Vasile NOROCEL 
  

  

  

  

  

  

  

Mălini, 11 noiembrie 2021  

Nr. 63  



T A B L O U 
cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe  

asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2022 

 

CAP. I – IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI 

A. PERSOANE FIZICE 

Art. 457 alin (1) In cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădirile rezidenţiale şi clădirile 

anexă, se calculează prin aplicarea cotei 0,1 % asupra valorii impozabile a clădirii; 

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/mp, din tabelul următor: 
 

Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă 

lei/m.p. 
Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative)  

Fără instalaţii de 

apă, canalizare, el 
ectrice sau încălzire i 

A. Cladiri  cu cadre din beton armat sau cu peretii 

exteriori din caramida arsa sau din orice alte materiale 

rezultate in urma unui tratament termic si/sau chimic. 
1129 677 

B. Cladiri cu peretii exteriori din lemn, din piatra 

naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau din 

orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si 

/sau chimic 

339 226 

C. Cladire anexa cu cadre din beton armat sau cu 

pereti exteriori din caraminda arsa sau din orice alte 

materiale rezultate in urma unui tratament termic si 

/sau chimic 

226 197 

D. Cladire anexa  cu peretii exteriori din lemn, din 

piatra naturala, din caramida nearsa, din valatuci sau 

din orice alte materiale nesupuse unui tratament 

termic si/sau chimic 

142 84 

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 

cladirii 

75 % din suma 

care s-ar aplica 

cladirii 

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 

cladirii 

50 % din suma 

care s-ar aplica 

cladirii 

 

R O M Â N I A 

JUDETUL  SUCEAVA 

COMUNA  MĂLINI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 
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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) cu 

coeficientul de corecţie corespunzător tabelului de mai jos, comuna Mălini este in ragul IV (satul 

de reşedinţă, respectiv satul Mălini) şi ragul V (celelalte sate componente, respectiv satele Suha, 

Pîraie, Poiana Mărului, Văleni Stînişoara şi Iesle) – conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea 

planului de amenajare a teritoriului naţional – secţiunea a-IV-a, zonele din cadul localităţii sunt 

stabilite prin H.C.L. nr. 1/2003, prevăzut in tabelul următor : 

 

Zona din cadrul localităţii 
Rangul localităţii 

IV V 

A 1,10 1,05 

B 1,05 1,00 

C 1,00 0,95 

 

Art. 457 alin (8) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor 

alin. (1) și (7) se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează: 

a) cu 50%, pentru clădirea 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 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

Art. 458 alin (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii care poate fi: 

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal local până la primul termen de 

plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată 

din anul de referinţă, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor; 

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 dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. În situaţia în care nu este 

precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal. 

Art. 458 alin (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea 

unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

Art. 458 alin (4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform 

prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile 

determinate conform art. 457. 

Art. 459 alin (1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor 

fizice, impozitul 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, prin aplicarea cotei menţionate la art. 458 asupra valorii 

impozabile determinate potrivit art. 457, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea 

documentelor prevăzute la art. 458 alin. (1). 

Art. 459 alin (2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la 

care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457. 

Art. 459 alin (3) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă, când proprietarul nu declară la 

organul fiscal suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe clădiri 

se calculează prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457. 

 

 

 



B  PERSOANE JURIDICE  

Art. 460 alin (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 

persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra 

valorii impozabile a clădirii. Impozitul/taxa pe cladiri astfel calculată se majorează cu 50 %  

potrivit art. 489 din Legea  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal .- 

Art. 460 alin (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 

persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3%, 

inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii. 

Art. 460 alin (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de 

persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

Art. 460 alin (4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor 

juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în 

scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop 

nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3). 

Art. 460 alin (5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a 

clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului 

anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi: 

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 

b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul 

anului fiscal anterior; 

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate. In 

situaţia în care nu este precizată valoarea în documentele care atestă proprietatea, se utilizează 

ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal; 

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. 460 alin (6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui 

raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de 

evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul 

termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul 

termen de plată din anul de referinţă acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului 

fiscal următor. 

Art. 460 alin (7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin 

persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii 

falimentului. 

Art. 460 alin (7^1) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care sunt scutite de 

plata impozitului/taxei pe clădiri potrivit art. 456 alin. (1). 

Art. 460 alin (8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă 

în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este de 5%.. 

Art. 460 alin (9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe 

clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de 

taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii. 

Art. 461 alin. (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. 461 alin. (6) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor 

modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, care 

determină creşterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul 



are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază 

teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, 

şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a 

anului următor 

Art. 461 alin. (11) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul 

unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai 

mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia 

depunerii unei declaraţii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării 

în vigoare a contractului. 

Art. 461 alin. (12) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul 

unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai 

mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, 

administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data 

de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie 

centralizatoare a acestor contracte. 

Art. 462 alin. (1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele 

de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. 

Art. 462 alin. (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru 

întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o 

bonificaţie de 10%. 

Art. 462 alin. (3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, 

de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

Art. 462 alin. (5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau 

folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la 

data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de 

către concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă. 

Art. 462 alin. (5) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, 

persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau 

folosinţă colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare 

sau de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din 

perioada de valabilitate a contractului 

Art. 455 alin. (2) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 

administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, 

oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care se datorează de 

concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii 

similare impozitului pe clădiri. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de 

concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra clădirii, taxa se datorează de persoana 

care are relaţia contractuală cu persoana de drept public. 

 

CAP. II – IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN  

 

A. TERENURI AMPLASATE ÎN INTRAVILAN 

Art. 465 alin. (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol 

la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin 

înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în 

următorul tabel: 
 

Zona in cadrul localitatii 

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2019 

Nivelurile impozitului, pe ranguri de localitati 

-lei /ha-  

IV V 

A 1004 804 



B 804 603 

C 603 401 

D 393 200 
 

Art. 465 alin. (3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol 

la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se 

stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare 

prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător 

prevăzut la alin. (5). 

Art. 465 alin. (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc 

sumele din tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:      lei/ha.  
 

Nr. 

Crt. 

ZONA 

Categoria de folosinta 
A B C 

1 Teren arabil 31 24 22 

2 Păşune 24 22 17 

3 Fâneaţă 24 22 17 

4 Vie 52 39 31 

5 Livadă 60 52 39 

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră 31 22 22 

7 Teren cu ape 17 15 8 

8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 

9 Teren neproductiv 0 0 0 

Art. 465 alin. (5) Suma stabilită conform alin. (2) şi (4) se înmulţeşte cu coeficientul de 

corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel: 
 

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 

IV 1,10 

V 1,0 
 

Art. 465 alin. (6 Ca excepţie de la prevederile alin. (3) - (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). 
 

B. TERENURI AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 

Art. 465 alin. (7) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se 

stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare 

prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 

457 alin. (6): 
 

Nr. 

Crt. 
CATEGORIA  DE  FOLOSINTA 

Impozit 

(lei) 

1. Teren cu constructii 33 

2. Arabil 51 

3. Pasune 31 

4. Fanete 29 

5. Vie pe rod alta decat cea prevazuta la nr. Crt. 5.1. 56 

5.1. Vie pana la intrarea pe rod x 

6. Livada pe rod , alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1. 56 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod x 

7. 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui 

prevăzut la nr. crt. 7.1 
18 



7.1 Padure in varsta pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie x 

8 Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole 6 

8.1. Teren cu amenajari piscicole 38 

9. Drumuri si cai ferate X 

10 Teren  neproductiv x 
 

Zona din cadrul localităţii 
Rangul localităţii 

IV V 

A 1,10 1,10 

B , C  1,00 1,00 

 

Art. 463 alin. (2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor 

administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, 

oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe teren, care se datorează de 

concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii 

similare impozitului pe teren. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de 

concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra terenului, taxa se datorează de persoana 

care are relaţia contractuală cu persoana de drept public. 

Art. 466 alin. (2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are 

obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială 

de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe 

teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

Art. 466 alin. (8) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul 

unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai 

mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă are obligaţia 

depunerii unei declaraţii la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării 

în vigoare a contractului. 

Art. 466 alin. (9) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul 

unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă care se referă la perioade mai 

mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, 

administrare ori folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data 

de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situaţie 

centralizatoare a acestor contracte.. 

Art. 467 alin. (1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 

31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 

Art. 467 alin. (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul 

an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o 

bonificaţie de până la 10%  

Art. 467 alin. (3) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, 

persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de 

plată. 

Art. 467 alin. (5) În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau 

folosinţă, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data 

de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către 

concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinţă. 

Art. 467 alin. (5) În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, 

persoana juridică de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau 

folosinţă colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau 

de folosinţă şi o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada 

de valabilitate a contractului. 

 

 



 

 

CAP. III –IMPOZITUL PE MIJLOACELE  DE  TRANSPORT  

 

Art. 468 alin. (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie 

înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu 

excepţia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel. 

Art. 468 alin. (2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât 

mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România. 

Art. 468 alin. (3) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al 

unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după 

caz. 

Art. 468 alin. (4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de 

leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de 

locatar.    

Art. 469 alin. (1)  lit. h) Nu se datorează impozit  pe mijloacele de transport pentru 

vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare . 

Art. 470 alin. (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 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
 

Nr. 

Crt. 
Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

Lei/200 cmc 

sau fracţiune 

din aceasta  

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta) 

1.  
Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 

cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv 
8 

2.  
Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de 

peste 1.600 cmc 
9 

3.  
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cmc şi 2.000 

cmc inclusiv 
21 

4.  
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cmc şi 2.600 

cmc inclusiv 
81 

5.  
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cmc şi 3.000 

cmc inclusiv 
163 

6.  Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cmc 328 

7.  Autobuze, autocare, microbuze 27 

8.  
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 

autorizată de până la 12 tone, inclusiv 
33 

9.  Tractoare înmatriculate 21 

II. Vehicule înregistrate 

1.  Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cmc 

1. 1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cmc 4 

1. 2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc 5 

2.  Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 169 lei/an 
 

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

Art. 470 alin (4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din 

impozitul pentru motocicletele respective. 

Art. 470 alin. (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: 



 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul 

(în lei/an)  

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 puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0  154 

  2  Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 154  429 

  3  Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 429 603 

  4  Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 603 1365 

  5  Masa de cel puţin 18 tone 603 1365 

II  3 axe 

  1  Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 155 269 

  2  Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 169  552 

  3  Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 552  717 

  4  Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 717  1107 

  5  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1107 1719 

  6  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1107 1719 

  7  Masa de cel puţin 26 tone 1107 1719 

III  4 axe 

  1  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 717 728 

  2  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 728 1136  

  3  Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1136  1803 

  4  Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1803 2675 

  5  Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1803 2675 

  6  Masa de cel puţin 32 tone 1803 2675 

Art. 470 alin. (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 maximă admisă 

Impozitul 

(în lei/an)  

Ax(e) 

motor(oare) 

cu sistem de 

suspensie 

pneumatică 

sau 

echivalentele 

recunoscute  

Alte sisteme 

de 

suspensie 

pentru 

axele 

motoare  

I  2+1 axe 

  1  Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0  0  

  2  Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0  0  

  3  Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0  70 

  4  Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 70  160 



  5  Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 160 374 

  6  Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 374 483 

  7  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 483 872  

  8  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 872  1529 

  9  Masa de cel puţin 28 tone 872  1529 

II  2+2 axe 

  1  Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 149  349  

  2  Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 3249 573  

  3  Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 573 842  

  4  Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 842 1016 

  5  Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1016 1669 

  6  Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1669 2316 

  7  Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2316  3517 

  8  Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2316 3517 

  9  Masa de cel puţin 38 tone 2316  3517  

III  2+3 axe 

  1  Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1843 2566 

  2  Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2566 3487  

  3  Masa de cel puţin 40 tone 2566 3487 

IV  3+2 axe 

  1  Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1629 2262 

  2  Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2262 3129  

  3  Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3129 4627 

  4  Masa de cel puţin 44 tone 3129 4627 

V  3+3 axe 

  1  Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 926 1120 

  2  Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1120 1674  

  3  Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1674 2665 

  4  Masa de cel puţin 44 tone 1674 2665  

 

Art. 470 alin. (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: 

Masa totală maximă autorizată  Impozit- lei – 

indexat cu 2,63 % 

a) Până la 1 tonă, inclusiv 10 

b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 40 

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 64 

d) Peste 5 tone 77 

 

Art. 470 alin. (8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de 

transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

 

Mijlocul de transport pe apă Impozit- lei - 

Indexat cu 2,63% 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 24 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 64 

3. Bărci cu motor 237 

4. Nave de sport şi agrement 1264 

5. Scutere de apă 237 

6. Remorchere şi împingătoare: x 

a) până la 500 CP, inclusiv 630 

b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 1026 



c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1578 

d) peste 4000 CP 2526 

7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune din acesta 204 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 204 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone şi până la 

3000 de tone, inclusiv 
316 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 552 

 

Art. 470 alin. (9) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală 

maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de 

transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.     

Art. 471 alin. (1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal 

de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau 

înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

Art. 471 alin. (2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are 

obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are 

domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi 

datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 

înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport. 

Art. 471 alin. (3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât 

România, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui 

rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, şi datorează 

impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării 

sau înregistrării acestuia în România. 

Art. 471 alin. (4) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are 

obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are 

domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi 

încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

Art. 471 alin. (5) În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe 

mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, 

contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la 

organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen 

de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de 

transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

Art. 471 alin. (6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de 

leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli: 

a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 

ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în 

cursul căruia încetează contractul de leasing financiar; 

b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază 

de competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-

verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în 

posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente; 

c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii 

declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii 

procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea 

bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente. 

Art. 471 alin. (7) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul 

persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de 

transport. 

Art. 472 alin. (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, 

până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. 



Art. 472 alin. (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat 

pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se 

acordă o bonificaţie de  10% inclusive.    

Art. 472 alin. (3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de 

către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la 

primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de 

transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-

teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 

 

CAP. IV – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, 

AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR 

 

Art. 473 Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie 

menţionată în prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al 

autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia 

necesară. 

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

egală cu suma stabilită conform tabelului următor: 

Suprafata pentru care se obţine certificatul de urbanism -lei- 

a) Pînă la 150 m.p. inclusiv 3 

b) Intre 151 m.p.  si  250 m.p. inclusiv 4 

c) Intre 251 m.p. si 500 m.p. 5 

d) Intre 501 m.p.  si 750 m.p. 6 

e) Intre 751 m.p.  si 1.000 m.p. 7 

f) Peste 1.000 m.p. 
7 + 0,005 lei/m.p. 

pentru fiecare m.p. care 

depăşeşte 1000 m.p. 

 

Art. 474 alin. (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% 

din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale 

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

urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul 

consiliului judeţean este de 16 lei. 

Art. 474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire 

rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţii. 

Art. 474 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii 

decât cele menţionate la alin. (5) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 

Art. 474 alin. (8) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% 

din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.  

Art. 474 alin. (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a 

unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea 

impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 

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

lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a 

studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de 

către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de 

metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu valoarea 

de 16 lei. 



Art. 474 alin. (12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de 

organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie 

de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier. 

Art. 474 alin. (13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, 

căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de 

construcţie. 

Art. 474 alin. (14) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, 

cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în 

spaţiile publice este de 8 lei, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie. 

Art. 474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 

branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi 

televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de 16 lei pentru fiecare racord. 

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

este în sumă de 9 lei. 

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi 

Art. 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 22 

lei. 

Art. 475 alin. (2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 

eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol sunt de 65 lei. 

Art. 475 alin. (3) Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - 

Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative 

şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin 

Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea 

Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei în a 

cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală 

a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor 

respective, în sumă de: 

a) 100 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 mp, inclusiv; 

b) 200 lei, pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp. 

 

CAP. V – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE 

RECLAMĂ SI PUBLICITATE 

 

Art. 478 alin. (2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se 

calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a 

suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, astfel: 

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

suma este de 38 lei; 

    b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă 

şi publicitate, suma este de 27 lei. 

Art. 478 alin. (3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează 

pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se 

afişează în scop de reclamă şi publicitate. 

Art. 478 alin. (4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în 

două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop 

de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi 

juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

 



CAP. VI – IMPOZITUL PE SPECTACOLE  

 

Art. 480 alin. (1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie 

sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în 

prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole. 

Art. 480 alin. (2)Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii 

administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă 

activitate distractivă. 

Art. 481 alin. (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la 

suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor. 

Art. 481 alin. (2) Cota de impozit este după cum urmează: 

    a) 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă 

manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 

competiţie sportivă internă sau internaţională; 

    b) 5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a). 

Art. 483 alin. (1) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a 

lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul. 

Art. 483 alin. (2)Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a 

depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, 

până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole.  

 

CAP. VII TAXE SPECIALE 

 
Art. 484 alin. (1) Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul 

persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, 

judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale. 

Art. 484 alin. (3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice 

care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit 

regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit 

legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. 

Art. 485 alin. (1) Se acordă reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite 

conform art. 484, pentru persoane fizice sau juridice, în condiţile prevazute de Legea 227/2015.- 

 

Nr. 

Crt. 
Denumirea taxei 

Valoare 

taxă 

1. 

 

Taxa salubrizare 

 Persoane fizice: 

 Familie  cu o persoana  

 Familie cu 1-3 persoane 

 Familie cu peste 3 persoane 

 

 

50 lei/an 

100 lei/an 

150 lei /an 

  Persoane juridice  

-  Ocolul Silvic, SC, II, IF, si PFA cu obiect de activitate exploatare si 

debitare material lemons: 
600 lei/an 

-  SC, II, IF, si PFA cu obiect de activitate procesare lactate, 

panificație, comert cu amănuntul, servis auto, spalatorie auto, bancile, 

jocuri de noroc: 

500 lei/an 

-  SC, II, IF, PFA și persoane fizice care detin pensiuni turistice si case 

de vacant( cazare +restaurant) folosite in scop commercial: 
600 lei/an 

-  SC, II, IF, PFA și persoane fizice care detin pensiuni turistice si case 

de vacantă(restaurant – fara cazare) folosite in scop commercial: 
500 lei/an 



-  SC, II, IF, si PFA cu obiect de activitate: constructii, contabilitate, 

asistenti boker asigurari, transport rutier, agricultura, frizarie – 

coafura, comert flori(arajamente), cadastru, consultanta – urbanism, 

balastiera, PECO, Cabinete Medicale, Farmaciile Umane, Farmaciile 

Veterinare, cabinet medical uman, cabinet veterinar si alte activitati  

250 lei/an 

-  SC, II, IF, si PFA în anul înființării: 250 lei/an 

-  PFA cu obiect de activitate agricultura: 75 lei/an 

-  PFA, II +SC  - obiectul activitatii transport 100 lei/an 

Taxa de salubrizare stabilită este pentru ridicarea a câte 2 pubele gunoi 

menajer/lună; 
Personale juridice si persoanele fizice care vor depasi cota de 2 pubele/ luna 

(240 l/pubelă), vor plati o taxă în plus în funcție de tariful perceput de catre 

operatorul care gestioneaza platforma pentru depozitarea gunoiului. 
Persoanele juridice si persoanele fizice care beneficiaza de serviciul de 

salubrizare și nu se prezinta la sediul Primariei comunei Malini în vederea 

încheierii contratului de prestari servicii, vor avea satabilită din oficiu taxa de 

salubrizare în funcție de obictul de activitate. 

 

2. Taxa canalizare 

 Persoane fizice 

 Persoane juridice  

 

100 lei/an 

150 lei/an 

3. Taxa chirie Sala Sport 

 Taxa utilizare sala sport pentru activitati sportive pe echipe (hanbal, 

volei, baschet si footbal) 

 Taxa  utilizare sala sport pentru activitati individuale sau pe perechi 

(tenis de masa, tenis cu picioru) 

 Intrare piscina 

 Intrare sauna uscata 

 Intrare piscina umeda 

 Intrare piscina copii sub 14 ani 

 

 

100 lei/ora 

 

50 lei/ora 

30 lei 

10 lei 

10 lei 

15 lei 

4. Taxa însământări artificiale 

 Insamantari  artificiale bovine 

 

20 lei/cap 

5. Taxa terenuri agricole aflate în proprietatea privată a primăriei 

 Cu destinatie pentru agricultură: 

o teren arabil 

o teren fanete 

 Cu altă destinaţie decat pentru agricultură : 

 Teren neproductiv 

 Teren folosit pentru exploatare material lemnos 

 

 

0,10 lei/mp/an 

0,05 lei/mp/an 

0,15 lei/mp/an 

  0,05 lei/mp/an 

20 lei/mp/luna 

6. Taxa chirie lunară spatii cu altă destinatie decât locuintă 

 Prestări servicii si unităti productive 

 Spatii comerciale 

 Sedii administrative 

 Cabinete medicale si sanitar – veterinare 

 Depozite 

 

10 lei/mp/lună 

10 lei/mp/lună 

10 lei/mp/lună 

5 lei/mp/lună 

5 lei/mp/lună 

7. Taxa chirie cladire administrativa Pojorata : 

 Cameră 

 

70 lei/zi 

8. Taxa transport teleschi : 

 Transport zi 

 Transport noapte 

 Abonament zi 

 Inchiriere sanie 

 Inchiriere echipament schi 

 

2 lei 

3 lei 

50 lei 

2 lei/oră 

5 lei/oră 

9. Taxa transport bulcart : 

 Transport zi 

 

5 lei 



10. Taxa chirie Cămin Cultural : 

 Cămin Cultural Mălini 

 Cămin Cultural Poiana Mărului 

 Sală Festivităti Suha 

 Alte activități 

 

2.000 lei/zi 

1.000 lei/zi 

1.500 lei/zi 

500 lei /zi 

11. Taxa utilaje primărie : 

 Transporturi 

 Vidanjare 

 Transport materiale vidanjate 

 Inchiriere încarcator  frontal 

 Inchiriere Autogreder 

 Inchiriere Unimog 

 Inchiriere autobasculantă MAN 

 Inchiriere Combină 

 

3 lei/km 

100 lei/mc 

3 lei/km 

50 lei/ora 

70 lei/ora 

50 lei/ora 

3 lei/km 

10 lei/prăjină 

12. Taxa comert stradal : 

 mijloc transport greutate maxima pina la 3500 Kg 

 mijloc transport greutate maxima peste 3500 Kg 

 

20 lei/zi 

50 lei/zi 

13. Taxa oficiere căsătorie în zilele de sâmbătă și duminică 200 lei 

14 Taxa eliberare certificat atestare fiscală 5 lei 

15 

Taxa transport TIROLIANA 

 Copii 

 Adulti 

20 lei /transp 

30 lei /transp 

16. 

Taxă viză contract înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport 

(model ILT /2016) factură/fișă de înmatriculare /radiere auto în 

vederea dobândirii sau înstrăinării mijlocului de transport .(exceptii 

mopede ) 
Taxa se achita anticipat , la casierie, odată cu depunerea " Declarației pentru 

stabilirea impozitului/taxei pe mijloc de transport aflat in proprietatea persoanei 

fizice / persoanei juridice" sau a  "Declarației pentru scoaterea din evidență a 
mijlocului de transport "  precum și a documentelor care stau la baza prelucrării în 

Registrul Unic pentru înregistrarea mijloacelor de transport , iar veniturile realizate 

vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a instituției , respectiv 

procurarea de materiale consumabile aferente dotărilor de birotică. 

40 lei  

 

 CAP. VIII – A TE TAXE LOCALE  
 

Art. 486 alin. (1) Consiliile locale pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor 

publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură şi 

arheologice şi altele asemenea. 
 

Taxă zilnică pentru utilizarea temporară a  locurilor publice  16 lei / zi 

Art. 486 alin. (2) Consiliile locale pot institui taxe pentru deţinerea sau utilizarea 

echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică 

locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru activităţile cu impact 

asupra mediului înconjurător. 

 

1. Taxă pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor 

destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura 

publică locală: 

- Transport material lemnos brut și produse din 

prelucrarea primară a materialului lemnos  

- Transport materiale de carieră (nisip, balast, pietriș, 

piatră brută, etc.) 

 

 

 

5 lei / mc 

 

5 lei / tonă 

2. Vehicule cu tractiune animala 0 lei/an 
 



Art. 486 alin. (4) Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă este 

în cuantum de 513 lei si se face venit la bugetul local. 

Art. 486 alin. (5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe 

alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, consiliul local stabileşte o taxă de 32 lei.- 

Art. 491 alin. (1) În cazul oricăriu impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o 

anumită sumă în lei sau care este sabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se 

indexeaxă anual, de către Consiliile Locale, ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, 

pentru anul 2020 se indexează cu un procentul de 2,63 % .- 

 

CAP. IX – SANCŢIUNI 
 

Art. 493 alin. (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea 

disciplinară, contravenţională sau penală, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. 

Art. 493 alin. (2) Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în 

astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii, infracţiuni: 

    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); 

    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). 

Art. 493 alin. (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 

72 lei la 286 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 286 lei la 714 lei. 

Art. 493 alin. (4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 

evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 334 lei la 1619 lei. 

Art. 493 alin. (4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor 

prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării 

constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 513 la 2.566 lei. 

Art. 493 alin. (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor 

prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%. 

Art. 493 alin. (6) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către 

primari şi persoane împuternicite din cadrul autorităţii administraţiei publice locale. 

Art. 493 alin. (7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin 

hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491. 

Art. 493 alin. (8) 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. 
 

 


