


 

                              ROMÂNIA                                                                                                                                              PROIECT DE HOTĂRÂRE 

                   JUDEŢUL CONSTANŢA                                                                                                                           Iniţiat de doamna, Iacobici Gabriela  

                      COMUNA GRĂDINA                                                                                                                                       primar al comunei Grădina 

                       CONSILIUL LOCAL                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                              

HOTĂRÂRE 
                                         privind stabilirea impozitelor şi taxelor  locale, a taxelor speciale şi amenzilor aplicabile 

                                                                    persoanelor fizice şi juridice, în anul fiscal 2022 
 

 

           Consiliul local al comunei Grădina, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară, de lucru, din data de 
................................................;       
 Având în vedere: 

  - Referatul de aprobare al domnei Iacobici Gabriela, primar al comunei Grădina, din care reiese necesitatea stabilirii impozitelor  
şi taxelor locale, taxelor speciale şi a altor taxe locale ce se vor aplica în anul 2022; 

 - Raportul Compartimentului de specialitate, întocmit de doamna Feher Tanţa, referent în cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Grădina, judeţul Constanţa; 

 - Avizul Comisiei nr.1 de specialitate pe domenii de activitate pentru activităţi economico-financiare, agricultură, protecţie 
mediu şi turism, a Consiliului local al comunei Grădina, judeţul Constanţa;    

 - Avizul  secretarului general al comunei Grădina Tocariuc Carolina-Georgeta; 

 - comunicatul I.N.S. conform căruia rata inflației este 2,6 % ; 

 Având în vedere prevederile : 
- art. 4 şi art.9 pct.3 Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,  
- art. 7 alin (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  
- art. 5 alin (1) lit. a), 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,  

- art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum şi cele ale titlului IX, în special art. 491 coroborate cu  art. 495 lit. e) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Legea nr. 285/29 noiembrie 2018 pentru modificarea art. 453 lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
- H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
- art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscala 

- art. 129 alin (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ . 

 În temeiul  art. 136  alin (1) și art. 139 alin (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1.  (1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 

Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, localitatea de reşedinţă Grădina are rangul IV, iar satele 
Casian şi Cheia au rangul V. 

              (2) Zonele în cadrul localităţilor comunei Grădina, în vederea stabilirii valorilor impozabile la clădirile şi alte construcţii  
precum şi a impozitului pe terenurile deţinute în proprietate de contribuabili sunt stabilite în anexa nr.1 la prezenta hotărâre. 

 Art.2.  (1) Se stabilesc și se aprobă potrivit prezentei hotărâri impozitele, taxele locale, taxele speciale şi alte taxe locale 
aplicabile persoanelor fizice şi juridice în anul fiscal 2022. 

               (2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxelor speciale, a altor taxe 
locale şi amenzilor aplicabile persoanelor fizice şi juridice în anul fiscal 2022, care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează după caz de 
către Consiliul local sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrată din prezenta hotărâre. 

 Art.3. Controlul şi încasarea acestor taxe se face prin grija Compartimentului Impozite şi taxe, din cadrul Primăriei Comunei 
Grădina. 

 Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01.01.2022. 

 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei Grădina, în termenul prevăzut de lege, 
Primarului comunei Grădina, Instituției Prefectului - Județul Constanța, Compartimentului Buget-Finanțe – Contabilitate – Salarizare – 
Resurse Umane – Impozite și Taxe, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Grădina, în vederea ducerii la îndeplinire, se 
aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului local Grădina, postare pe pagina de internet www.primariagradina.ro și se 
publică în Monitorul Oficial Local.  

 Hotărârea a fost adoptată cu ...........voturi ” pentru”, …................ voturi” împotrivă ” şi .................... ”abţinere”, din totalul de 
…... consilieri prezenţi. Numărul consilierilor în funcţie -  (nouă). Total membrii consiliu -9 (nouă). 

 

       

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                                                                    SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                 CONSILIER, ...................................                                                                                                   Tocariuc Carolina-Georgeta                                                                                          

          

http://idrept.ro/00175311.htm
http://www.primariagradina.ro/


            

 Grădina, .......................................... 2021                                                                                                   

        Nr. ...................   
 

 

 

 

 Dact. T. Feher                                                                        
 11. ex.                                                                                       
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       R O M Â N I A                                                                                                                    ANEXA Nr.1    

JUDEŢUL CONSTANŢA                                                                                        la HOTĂRÂREA NR .   a                                              

 COMUNA GRĂDINA                                                                                     CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GRĂDINA     

 CONSILIUL LOCAL                                                                                                                 JUDEŢUL CONSTANŢA 

                                                                                                                                                    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                    Consilier,  

 

IERARHIZAREA LOCALITĂŢILOR COMPONENTE 

ALE COMUNEI GRĂDINA 

  

 LOCALITATEA GRĂDINA – LOCALITATE DE RANGUL IV 

 LOCALITĂŢILE COMPONENTE – LOCALITĂŢI DE RANGUL V 

 

1. DELIMITAREA ZONELOR LA NIVELUL COMUNEI GRĂDINA 

 

LOCALITATEA GRĂDINA 

 ZONA A: 
- Strada Victoriei – de la nr.2 la nr.70 şi de la nr.1 la nr.81 

- Strada Grâuşorului – de la nr.2 la nr.42 şi de la nr.1 la nr.23  

- Strada Frunzelor – de la nr.2 la nr.4 şi de la nr.1 la nr.17A 

     

 ZONA B: 

- Strada Florilor – de la nr.2 la nr.14 şi de la nr.1 la nr.19 

- Strada  Răsăritului – de la nr.2 la nr.12 şi de la nr.1 la nr.11 

- Strada Crinului – de la nr.2 la nr.8 şi de la nr.1 la nr.5 

- Strada Răchitei – nr.2 şi de la nr.1 la nr.3 

- Strada Dorului – de la nr. 2 la nr.32 şi de la nr.1 la nr.25 

- Strada Nucului – de la nr.2 la nr.16 şi de la nr.1 la nr.7A 

- Strada Fagului – de la nr.2 la nr.6 

- Strada Trandafirului – de la nr.1 la nr.7 

- Strada Îngustă – de la nr. 2 la nr.8 şi de la nr.1 la nr.5 
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- Strada Căprioarei – nr.2 şi de la nr.1 la nr.5 

- Strada Carmen – de la nr.2 la nr.4 şi de la nr.1 la nr.5 

- Strada Unirii – de la nr.2 la nr.14 şi de la nr.1 la nr.3 

- Strada Garofiţei – de la nr. 2 la nr.8 şi  nr.1 

- Strada Zambilei – de la nr.2 la nr.10 şi  nr.1 

- Strada Iasomiei – de la nr.2 la nr.14 şi  nr.1 

- Strada Soarelui –  nr. 2 și de la nr.1 la nr.3 

- Strada Teiului – de la nr.2 la nr.8 şi de la nr.1 la nr.5 

- Strada Fântânii – de la nr.2 la nr.10 şi de la nr.1 la nr.9 

- Strada Salciilor – nr.2 şi de la nr.1 la nr.3 

- Strada Plopilor – de la nr.2 la nr.4 

- Strada Brazilor – de la nr.2 la nr.4 şi de la nr.1 la nr.3 

- Strada Orizontului – de la nr.2 la nr.14 şi de la nr.1 la nr.21 

- Fundătura Răsăritului - de la nr.2 la nr.12 şi de la nr.1 la nr.11 

- Fundătura Victoriei – de la nr.1 la nr.5 

- Fundătura Florilor – de la nr.2 la nr.4 şi de la nr.1 la nr.3 

- Prelungirea Soarelui nr.2 

- Strada Mioriţei – de la nr.2 la nr.6 şi de la nr.1 la nr.7 

- Strada Cișmelei – de la nr.2 la nr.4 şi de la nr.1 la nr.9 

 

 

 

 LOCALITATEA CASIAN 

           ZONA A: 

- Strada Bărăganului – de la nr.2 la nr.16 şi de la nr.1 la nr.15 

- Strada Oierilor – de la nr.2 la nr.14 şi de la nr.1 la nr.15 

- Strada Crizantemei – de la nr.2 la nr.4 şi de la nr.1 la nr.3 

- Strada Fulgerului – nr.2 şi de la nr.1 la nr.11 

- Strada Semănătorului – de la nr.1 la nr.3 
 

 

 



 

3 
 

 

 

 LOCALITATEA CHEIA 

       ZONA A: 

- Strada  Patriei – de la nr.2 la nr.68 şi de la nr.1 la nr.55 

 

        ZONA B: 

- Strada Primăverii – de la nr.2 la nr.4  şi de la nr.1 la nr.3 

- Strada Brânduşei – de la nr. 2 la nr.6 şi nr.1 

- Strada Stanei – nr.2 și 2A şi de la nr.1 la nr.5 

- Strada Biruinţa – de la nr.2 la nr.18 şi de la nr.1 la nr.11 

- Strada Căprioarei – de la nr.2 la nr.54 şi de la nr.1 la nr.19 

- Strada Stejarului – de la nr.2 la nr.20 şi nr.1și nr. 39 

- Strada Ghiocelului – de la nr.2 la nr.14 

- Strada Câmpului –  nr.2  
- Strada Liniștii –  nr.2 şi  nr.1  
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        R O M Â N I A                                                                                                                  ANEXA Nr. 2   

JUDEŢUL CONSTANŢA                                                                                         la HOTĂRÂREA  nr.                        a                                              

COMUNA GRĂDINA                                                                                     CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GRĂDINA 

 CONSILIUL LOCAL                                                                                                                 JUDEŢUL CONSTANŢA 

                                                                                                                                                   PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                 Consilier,  

 

 

   T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor şi taxele locale, taxele speciale şi amenzile care se stabilesc, se 

actualizează sau se ajustează, după caz, aplicabile persoanelor fizice şi juridice în anul fiscal 2022, indexate, 

 conform Titlului IX din Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare 

 

2. IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

 

cf. Art.457 alin.1  În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri rezidentiale si cladirile-anexă se calculează prin aplicarea 

cotei de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii, ajustată cu coeficientul de corecţie corespunzător. 

cf. Art.457 alin.2 Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeţei  construite  

desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/ m², din tabelul următor: 

 

 
VALORILE STABILITE  PENTRU ANUL 2021 VALORILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2022 

Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă 

 lei/m²  

Valoarea impozabilă 

 lei/m² 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice 

şi încălzire (condiţii 

cumulative) 

 

Fără instalaţii de 

apă, canalizare, 

electrice sau 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de 

apă, canalizare, 

electrice sau 

încălzire 
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încălzire 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu 

pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din 

orice alte materiale rezultate în urma unui 

tratament termic şi/sau chimic 

 

1100 

 

660 

 

1129 

 

677 

B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din 

piatră naturală, din cărămidă nearsă, din 

vălătuci sau din orice alte materiale 

nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

 

330 

 

220 

 

339 

 

226 

C. Clădire - anexă cu cadre din beton armat 

sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau 

din orice alte materiale rezultate în urma 

unui tratament termic şi/sau chimic 

 

220 

 

192 

 

226 

 

197 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din 

lemn, din piatră naturală, din cărămidă 

nearsă, din vălătuci sau din orice alte 

materiale nesupuse unui tratament termic 

şi/sau chimic 

 

137 

 

82 

 

141 

 

84 

 

E. În cazul contribuabilului care deţine la 

aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, 

la demisol și/sau la masardă, utilizate ca 

locuinţă, în oricare dintre tipurile prevăzute 
la litera A-D 

75% din suma care s-

ar aplica clădirii 

75% din suma care s-

ar aplica clădirii 

75% din suma care s-ar 

aplica clădirii 

75% din suma care 

s-ar aplica clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la 

aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, 

la demisol şi/sau mansardă, utilizate în alte 

scopuri decât cel de locuinţă, în oricare 
dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-

ar aplica clădirii 

50% din suma care s-

ar aplica clădirii 

50% din suma care s-ar 

aplica clădirii 

50% din suma care 

s-ar aplica clădirii 
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 cf.Art.457. alin.6 

 

Zona în cadrul 

localităţii 

Rangul localităţii 

IV V 

A 1,10 1,05 

B 1,05 1,00 

C 1,00 0,95 

D 0,95 0,90 

 

cf.Art.457. alin.8 Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(6), 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. 

 alin.9 În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se 

actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră 

reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea 

cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau 

extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte 

cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii 

arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de 

renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 

 

cf. Art.458.alin.1 

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 

1,0% 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 referintă, 
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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 referintă. În situaţia în care nu este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de 

date a organului fiscal. 

 

 

cf. 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. 

 

cf. 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. 

 

cf. 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, şi cu condiţia 

ca cheltuielile cu utilităţile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, prin aplicarea cotei 

stabilite conform art. 458 asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457, fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea 

documentelor prevăzute la art. 458 alin.  

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. 

  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. 

 

cf. 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 0,1 %, asupra valorii impozabile a clădirii. 

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 %, asupra valorii impozabile a clădirii. 
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            alin.3 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice utilizate pentru activităţi din 

domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădirii se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4%, asupra valorii impozabile a clădirii. 

            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. 

 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. În cazul 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. 

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 situația depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din 

anul de referință acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor. 

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. 

alin.71Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care sunt scutite de plata impozitului/taxei pe clădiri potrivit art. 456 

alin.(1). 

alin.8  În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, 

cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 

alin.9 În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, 

diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) și (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii. 
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cf. Art.462 alin.2 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, 

până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.  

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. 

alin.4 În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-

teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 

alin.41 În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la o perioadă mai mare de un 

an, taxa pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. 

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. 

alin.6 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. 

 

3.IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

 

 cf. Art.465 alin.1 Impozitul/Taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este 

amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. 

 

cf. Art.465 alin.2 IMPOZITUL / TAXA PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN înregistrate în registrul 

agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții - se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 

corespunzătoare prevăzută în următorul tabel.  

  lei/ha  

Zona în cadrul localităţii 
NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2022 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

-lei/ha- 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri 

de localităţi -lei/ha- 

IV V IV V 

A 972 773 997 793 
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B 773 580 793 595 

C x x x x 

D x x x x 

 

 

 

 cf. Art. 465.alin.3 În cazul unui teren amplasat în intravilan înregistrat la altă categorie de folosintă 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. 

 

cf. Art.465 alin.4 Pentru stabirea 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  folosinţă 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2021,  NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2022 

Zona A Zona B Zona C Zona D Zona A Zona B Zona C Zona D 

1 Teren arabil 30 23 x x 31 24 x x 

2 Păşune 23 21 x x 24 22 x x 

3 Fâneaţă 23 21 x x 24 22 x x 

4 Vie 50 38 x x 51 39 x x 

5 Livadă 57 50 x x 58 51 x x 

6 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră 
30 23 x x 31 24 x x 

7 Teren cu ape 17 15 x x 17 15 x x 

8 Drumuri şi căi ferate 0 0 0 0 x x x x 

9 Neproductiv 0 0 0 0 x x x x 
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cf. Art.465.alin.5 Suma stabilită conform alin.4 se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 1,1- pentru rang IV, sau 1 pentru rang 

V.  

 cf. Art.465.alin.6 Ca excepție de la prevederile alin. (3)-(5), în cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul 

amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții,  impozitul/taxa 

pe teren se calculează conform prevederilor alin. (7) numai dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții : 

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură; 

b) au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de 

activitate prevăzut la lit. a).  

 

cf. Art.465 alin.7  IMPOZITUL / TAXA  PE  TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN – se stabileşte prin 

înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul de mai jos, înmulţită  cu coeficientul de 

corecţie corespunzător de la art.457 alin.6 : 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

Categoria de folosinţă 

 

 

impozit (lei / ha) 

 

NIVELURILE STABILITE PENTRU 

ANUL 2021 

 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2022 

1. Teren cu construcţii 30 

 

31 

2. Arabil 52 53 

3. Păşune 28 29 

4. Fâneaţă 28 29 

5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. 

crt. 5.1 

57 58 

5.1. Vie până la intrarea pe rod 0 0 

6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la 57 58 
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nr. crt. 6.1 

6.1. Livadă până la intrarea pe rod 0 0 

7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forest. cu 

excepţia celui prevă. la nr. crt. 7.1 

15 15 

7.1. Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi 

pădure cu rol de protecţie 

0 0 

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări 

piscicole 

5 5 

8.1. Teren cu amenajări piscicole 33 34 

9. Drumuri şi căi ferate 0 0 

10. Teren neproductiv 0 0 

 

cf. 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 10 %. 

 

 

4.  IMPOZITUL PE  MIJLOACELE DE TRANSPORT 
 

cf. Art.470 alin.2 Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 
 

 

 Mijloce de transport cu tracţiune mecanică  

NIVELURILE STABILITE 

PENTRU ANUL 2021 
NIVELURILE STABILITE 

DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

 

- lei/200 cm³ sau fracţiune din 

aceasta 

 

- lei/200 cm³ sau 

fracţiune din aceasta 

 - Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3
 sau fracţiune din aceasta)   

1.Motociclete,tricicluri, cvadricicluri, şi autoturisme cu capacitatea 8 8 
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cilindrică de pînă la 1600 cm3, inclusiv. 

2.Motociclete, tricicluri,şi cvadricicluri cu capacitate cilindrică de peste 

1600 cm3  
10 

10 

 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv 20 21 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv 79 81 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv 159 163 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 319 327 

7. Autobuze, autocare, microbuze 26 27 

8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone 

inclusiv, precum şi autoturismele de teren din producţie internă 
33 34 

9. Tractoare înmatriculate 20 21 

 - Vehicule înregistrate   

1   Vehicule cu capacitate cilindrică: Lei/200 cm3 Lei/200 cm3 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4800 cm3 4 4 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4800 cm3 6 6 

2.   Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 109 lei/an 112 lei/an 

 

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

 

 cf.Art.470 alin.5 Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

 

Numărul de axe şi greutate brută încărcată 
maxima admisă 

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 

2021 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 

LOCAL PENTRU ANUL 2022 

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

Ax(e) motor(oare) 

cu sistem de 

Alte sisteme de 

suspensie pentru 

Ax(e) 

motor(oare) cu 
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suspensie 

pneumatică sau  

echivalentele 

recunoscute 

axele motoare sistem de 

suspensie 

pneumatică sau  

echivalentele 

recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare 

 I. Vehicule cu 2 axe     

1. Masa de cel puţin de 12 tone, dar  mai 

mică de 13 tone 
0 151 

0 151 

2. Masa de cel puţin de 13 tone, dar  mai 

mică de 14 tone 
151 419 

151 419 

3. Masa de cel puţin de 14 tone, dar  mai 

mică de 15 tone 
419 590 419 590 

4. Masa de cel puţin de 15 tone, dar  mai 
mică de 18 tone 590 1335 

590 1335 

5. Masa de cel puţin18 tone 590 1335 590 1335 

II. Vehicule cu 3 axe 
  

  

1. Masa de cel puţin de 15 tone, dar mai 

mică de 17 tone 151 263 
151 263 

2. Masa de cel puţin de 17 tone, dar mai 
mică de 19 tone 263 541 

263 541 

3. Masa de cel puţin de 19 tone, dar  mai 

mică de 21 tone 541 702 
541 702 

4. Masa de cel puţin de 21 tone, dar  mai 
mică de 23 tone 702 1082 

702 1082 

5. Masa de cel puţin de 23 tone, dar  mai 

mică de 25 tone 1082 1682 
1082 1682 

6. Masa de cel puţin de  25 tone, dar  mai 
mică de 26 tone 1082 1682 

1082 1682 

7.Masa de cel puţin 26 tone 1082 1682 1082 1682 

III. Vehicule cu 4axe 
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1. Masa de cel puţin de 23 tone, dar  mai 

mică de 25 tone 702 712 
702 712 

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

712 1111 
712 1111 

3. Masa de cel puţin de 27 tone, dar  mai 

mică de 29 tone 1111 1764 
1111 1764 

4.Masa de cel puţin de 29 tone, dar  mai 

mică de 31 tone 1764 2617 
1764 2617 

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

1764 2617 
1764 2617 

6.Masa de cel puţin 23 tone 1764 2617 1764 2617 

 

cf. Art.470 alin.6 Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală 

maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maxima 
admisă 

 
NIVELURILE STABILITE  PENTRU 

ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2022 

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

Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau  

echivalentele 

recunoscute 

Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau  

echivalentele 

recunoscute 

Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau  

echivalentele 

recunoscute 

Ax(e) 

motor(oare) cu 

sistem de 

suspensie 

pneumatică sau  

echivalentele 

recunoscute 

 I.   2+1 axe X X   

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

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

3. Masa de cel puţin de 16 tone, dar  mai mică de 18 tone 0 68 0 68 
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4. Masa de cel puţin de 18 tone, dar  mai mică de 20 tone 68 156 68 156 

5. Masa de cel puţin de 20 tone, dar  mai mică de 22 tone 156 366 156 366 

6. Masa de cel puţin de 22 tone, dar mai mică de 23 tone 366 473 366 473 

7. Masa de cel puţin de 23 tone, dar  mai mică de 25 tone 473 853 473 853 

8. Masa de cel puţin de 25 tone, dar mai mică de 28 tone 853 1496 853 1496 

9.Masa de cel puţin 28 tone 853 1496 853 1496 

II.  2+2 axe    

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

146 341 146 341 

2. Masa de cel puţin de 25 tone, dar  mai mică de 26 tone 341 561 341 561 

3. Masa de cel puţin de 26 tone, dar  mai mică de 28 tone 561 824 561 824 

4.Masa de cel puţin de 28 tone, dar  mai mică de 29 tone 824 994 824 994 

5.Masa de cel puţin de  29 tone, dar  mai mică de 31 tone 994 1633 994 1633 

6.Masa de cel puţin de 31 tone, dar  mai mică de 33 tone 1633 2266 1633 2266 

7.Masa de celi puţin de 33 tone, dar  mai micăde 36 tone 2266 3441 2266 3441 

8.Masa de cel puţin de 36 tone, dar  mai mică de 38 tone 2266 3441 2266 3441 

9.Masa de cel puţin 38 tone 2266 3441 2266 3441 

III.  2+3 axe     

1. Masa de cel  puţin  36 tone, dar  mai mică de 38 tone 1803 2510 1803 2510 

2.Masa de cel puţin 38 tone, dar  mai mică de 40 tone 2510 3412 2510 3412 

3.Masa de cel puţin 40 tone 2510 3412 2510 3412 

IV.  3+2 axe    

1. Masa de cel puţin de  36 tone, dar nu  mai mică  de 38 
tone 

1594 2213 1594 2213 

2. Masa de cel puţin de 38 tone, dar  mai mică de 40 tone 2213 3061 2213 3061 

3. Masa de cel puţin de 40 tone, dar  mai micăde 44 de 

tone 

3061 4528 3061 4528 
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4.Masa de cel puţin 44 tone 3061 4528 3061 4528 

V.  3+3 axe    

1. Masa de cel puţin de 36 tone, dar  mai mică de 38 tone 907 1097 907 1097 

2. Masa de cel puţin de 38 tone, dar  mai mică de 40 tone 1097 1638 1097 1638 

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

1638 2608 1638 2608 

4.Masa de cel puţin 44 tone 1638 2608 1638 2608 

Sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5) şi (6) se indexează anual în funcţie de rata de schimb a monedei euro 

în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an şi publicată în Jurnalul Uniunii Europene şi de nivelurile minime 

prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb 

a monedei euro şi nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă 

pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. 

 

cf. Art.470 alin.7 Remorci, semiremorci sau rulote 

 

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE STABILITE 

PENTRU ANUL 2021 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2022 

Impozit- lei- 
Impozit- lei- 

 

a. Până la 1 tonă inclusiv    9 9 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37 38 

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone 57 58 

d. Peste 5 tone 70 72 

 

 

 

 

https://idrept.ro/12017054.htm
https://idrept.ro/12017054.htm
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Art.470 alin.8  Mijloace de transport pe apă 

 

Mijlocul de transport pe apă 

NIVELURILE STABILITE PENTRU 

ANUL 2021 

- lei / an 

NIVELURILE STABILITE 

DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2022 

- lei / an 

1. Luntre, bărci fără motor, scutere de apă, folosite pt. uz şi agrement 

personal    

23 24 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 61 63 

3. Bărci cu motor 228 234 

4. Nave de sport şi agrement*) 1072  1100 

5. Scutere de apă 228 234 

6. Remorchere şi împingătoare: X X 

   a) Până la 500 CP inclusiv 606 622 

   b) Peste 500 CP, dar nu pestei 2.000 CP    987 1013 

   c) Peste 2.000 CP, dar nu peste 4.000 CP     1518 1557 

   d) Peste 4.000 CP       2429 2492 

7. Vapoare – pt. fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din  acesta 197 202 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X 

    a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone inclusiv 197 202 

    b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 to, dar nu peste 3.000   304 312 

    c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 to 531 545 

 

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% . 
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5.TAXA PT. ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 

 

 cf. ART. 474 alin.1                                                                                                                                                                                                                             

- lei- 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism în 

mediul urban 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL  PENTRU ANUL 

2021 

 (în lei) 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 

2022 (în lei) 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism 

a) Până la 150 m² inclusiv 6 6 

b) Între 151 şi 250 m² inclusiv 7 7 

c) Între 251 şi 500 m² inclusiv 9 9 

d) Între 501 şi 750 m² inclusiv 13 13 

e) Între 751 şi 1.000 m² inclusiv 16 16 

f) Peste 1.000 m² 16+ 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care 

depăşeşte 1000 m2 
16+ 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 

care depăşeşte 1000 m2 

cf.Art.474 alin.2 Taxa pentru eliberarea 

certificatului de urbanism pentru o zonă rurală este 

egală cu 50% din taxa stabilită conform alin 1. 

50% din taxa stabilită 50% din taxa stabilită 

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 

30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei 

30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei 

cf.Art.474 alin.4 Taxa pentru avizarea certificatului 

de urbanism de către comisia de urbanism şi 

amenajarea teritoriului, de către primari în sumă de 

până la 15 lei, inclusiv 

17 lei 17 lei 

cf.Art.474 alin.5 Taxa pentru eliberarea unei 

autorizaţii de construire pentru o clădire 

rezidenţială sau clădire-anexă  

0,5 % din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţii 

0,5 % din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţii 

cf.Art.474 alin.6 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 1 % din valoarea autorizată a 1 % din valoarea autorizată a 
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de construire pentru alte construcţii decât cele 

menţionate la alin. 5  

lucrărilor de construcţie, inclusiv 

valoarea instalaţiilor aferente 

lucrărilor de construcţie, inclusiv 

valoarea instalaţiilor aferente 

cf.Art.474 alin.8 Taxa pentru prelungirea unei 

autorizaţii de construire 

30 % din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale 

30 % din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale 

cf.Art.474 alin.9  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 

de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii 

0,1 % din valoarea impozabilă 

stabilită pentru determinarea 

impozitului pe clădiri, aferentă părţii 

desfiinţate 

0,1 % din valoarea impozabilă  

stabilită pentru determinarea 

impozitului pe clădiri, aferentă 

părţii desfiinţate 

cf.Art.474 alin.10 Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 

de foraje sau excavări necesare lucrărilor de 

cercetare și prospectare a terenurilor în etapa 

efectuării studiilor geotehnice, ridicări topografice, 

sonde de gaze, petrol şi alte excavări 

 17 lei/ mp 17 lei/ mp 

cf.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 

3% din valoarea autorizată a lucrărilor 

de organizare de șantier 
3% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de organizare de șantier 

cf.Art.474 alin.13  Taxa pentru eliberarea 

autorizaţiei de amenajare de tabere, de corturi, 

căsuţe sau rulote ori campiguri   

2% din valoarea autorizată a lucrărilor 

de construcţie 
2%din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţie 

cf.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 

8,0 lei, pentru fiecare mp de suprafaţă 

ocupată de construcție 

8,0 lei, pentru fiecare mp de 

suprafaţă ocupată de construcție 

cf.Art.474 alin.15 Taxa pentru eliberarea unei 

autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 

branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, 

gaze, termice, energie electrică, telefonie și 

televiziune prin cablu   

15 lei, pentru fiecare racord 15 lei, pentru fiecare racord 

cf.Art.474 alin.16 Taxa  pentru eliberarea 

certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 

 9 lei 9 lei 

 cf.Art.475 alin.1 Taxa pentru eliberarea  22 lei 23,0 lei 
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autorizaţiilor sanitare de funcţionare 

cf.Art.475 alin.2 Taxa pt. eliberarea atestatului de 

producător, respectiv pentru eliberarea carnetului 

de comercializare a produselor din sectorul agricol 

 87 lei 89,0 lei 

cf.Art.475 alin.3 Taxa pentru eliberarea/vizarea 

anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii 

de alimentaţie publică a căror activitate se 

încadrează în grupele 561 – restaurant, 563 – baruri 

și alte activități de servire a băuturilor, 932 – alte 

activităţi recreative şi distractive 

3216 lei pentru o suprafată de până la 

500 mp 

7503 lei pentru o suprafaţă mai mare 

de 500 mp. 

3300 lei 

 

7698 lei 

cf. Art.475 alin.5 pct. 146 din HG 1/2016 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației 

privind desfășurarea activității de alimentație 

publică și eliberare/avizare orar de funcționare 

62 lei 64 lei 

 

 

6. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

                                                                   

                  

                                                                                                    

Specificaţie Cota stabilită pentru anul  2021 
 Cota stabilită de Consiliul 

local pentru anul 2022 

cf.Art.477 alin.5 Taxa pentru servicii de reclamă şi 

publicitate 
2% din val.serviciilor 

2% din 

val.serviciilor(contractului) 

 

7. TAXA PENTRU AFIŞAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

 

                                                                                                                                                                                              lei / mp 

cf.Art.478 alin.2 Taxa pt. afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate 

NIVELURILE STABILITE PENTRU 

ANUL 2021 

 

NIVELURILE STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2022 

 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o   34 lei 35,0 lei 
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activitate economică 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pt. 

reclamă şi publicitate 
 25 lei 26,0 lei 

 

     8. IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

                                                                                                                                                                                                             

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă Cotele stabilite pentru anul  2021 
Cota stabilită de Consiliul 

local pentru anul 2022 

cf.Art.481 alin.2 lit.a În cazul unui spectacol 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 

1,5 % din suma încasată din vânzarea 

biletelor de intrare şi a abonamentelor 

1,5 % din suma încasată 

din vânzarea biletelor de 

intrare şi a abonamentelor 

cf.Art.481 alin.2 lit.b În cazul oricărei alte manifestări artistice 

decât cele enumerate la lit. a), 

3% din suma încasată din vânzarea 

biletelor de intrare 

3% din suma încasată din 

vânzarea biletelor de 

intrare 

 

9. TAXE SPECIALE 

 

 cf. Art.484 

Denumirea venitului conform Anexei nr.1 din Legea nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale Taxa pentru anul 2022 

1. Servicii de dezvoltare publică şi locuinţe 

a) Taxa anuală pentru întreţinerea reţelei de iluminat public 

-pentru persoane fizice                                                                                                                                                         

-pentru persoane juridice 

 

50,0 lei/an 

100,0 lei/ an 

 2.Taxă S.V.S.U. (POMPIERI)  pentru fiecare locuinţă. 7 lei/ an 

 3.Taxă de salubrizare, colectare, transport şi depozitare gunoi menajer – nr. persoane  

    a)Persoane fizice  6,97 lei/persona/lună 

 4. Taxă pentru utilizarea casei mortuare (sat Grădina, sat Cheia) 50 lei 

Art.485 alin.1 Taxa specială prevăzută la punctul 1-a, 2 și 3 nu se aplică pentru: 

 - veteranii de război, văduvele de război și văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

 - persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr.118/1990, republicat, cu modificările completările 
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ulterioare, și persoanele fizice prevăzute la art. 1 din O.G. nr. 105/1999, aprobată, cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- instituţiile sau unităţi care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice sau a Ministerului 

Tineretului și Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice; 

- fundaţiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de cultură 

naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural; 

- organizaţiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură găzduire, 

îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru copil,  familie, persoane 

cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

- persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate și reprezentanții legali ai minor ilor 

cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate; 

 

10. ALTE TAXE LOCALE 

cf. Art.486 

1. Taxa  pentru închirierea unor bunuri aparţinând administraţiei publice locale 
Taxa pentru 

anul 2022 

 

         Taxa pentru închirierea Căminului Cultural pentru desfăşurarea de manifestări cu public: 
-Lei- 

               - pentru spectacole 150,0 lei 

               - pentru nunţi cu închiriere mese, scaune 350,0 lei 

               - pentru nunţi cu închiriere mese, scaune şi veselă 600,0 lei 

               - garanţie 500,0 lei 

               - pentru botezuri cu închiriere mese, scaune 175,0 lei 

               - pentru botezuri cu închiriere mese, scaune şi veselă 300,0 lei 

2. Taxa de autorizare pentru desfăşurarea de activităţi pe domeniul public /privat al Comunei 

 
 lei/m²/ zi 

a) Comercializare tiparituri si alte articole, obiecte cu specific religios 5 

b) Comercializare produse diverse sau prestari servicii (altele decat cele mentionate mai sus) 5 

c) Comert de intampinare in fata propriilor unitati comerciale 5 

d) Comert de intampinare in fata propriilor unitati de alimentatie publica 5 

e) Campanii promotionale 20 

f) Manifestări cultural-artistice şi sportive 10 
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g) Depozitare materiale diverse si ambalaje aferente agentilor economici, pentru o perioadă de timp mai mică de 30 de 

zile 
5 

h) Depozitare accidentala de materiale de constructii (pe alei, strazi, trotuare) pentru o perioadă de timp mai mică de 30 

de zile 
3 

i) Vânzare directa de cereale, legume, fructe, brazi (pe alei, strazi, trotuare) din: x 

- autoturisme 10 

- autocamioane 10 

- autofurgonete 10 

- remorci 10 

j) Vânzare directa de cherestea, combustibil solid si alte produse din: x 

- autocamioane 50 

- autofurgonete 50 

- remorci 50 

3. Taxă pentru eliberarea certificatului de edificare/atestarea construcţiei 50 lei 

4.Taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă. 558 lei 

5. Taxă eliberare a copiilor, duplicatelor şi a extraselor de pe documentele aflate în arhiva administraţiei publice locale  52 lei 

6. Taxă multiplicare (xerox) A4 = 0,5 lei/pag. 

7.  Înregistrarea contractelor de arendă 2 lei/ ha şi sau a  

fracţiunii de 

hectar 

8. Taxă corespondență (fără debit) pentru persoane fizice și juridice 6,50-13 lei 

9. Taxă eliberare de copii  xerox de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deţinute de consiliile locale 33 lei 

10. Taxă închiriere buldoexcavator CATERPILAR 428 F 140 lei/h 

11. Taxă pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării: 

      (1) Taxa de înregistrare a vehiculelor  

      (2) Contravaloarea certificatului de înregistrare  

      (3) Contravaloarea a două plăcuțe cu număr de înregistrare  

 

50 lei 

30 lei 

50 lei 
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cf. Art.487 Aceste taxe locale nu se aplică pentru: 

- veteranii  de război, văduvele de război şi văduvele necăsătorite ale veteranilor de război ; 

- persoanele fizice prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr.118/1990 republicat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- instituţiile sau unităţile care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice sau a 

Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepţia incintelor folosite pentru activităţi economice; 

- fundaţiile înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta instituţii de 

cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi cultural;  

- organizaţiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate care asigură 

găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, reabilitare şi reinserţie socială pentru 

copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum şi pentru alte persoane aflate în dificultate, în condiţiile  

legii. 

 

          

11. ALTE DISPOZITII COMUNE 

 

cf. art. 489 alin. 1 

Autoritatea deliberativă a administrației publice locale, la propunerea autorității executive, poate stabili cote adiționale 

la impozitele și taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcție de următoarele criterii : economice, sociale, 

geografice, urbanistice, precum și de necesitățíle bugetare locale, cu excepția taxelor prevăzute la art. 494 alin. 10 lit. b). 

 alin. (2)Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime stabilite în 

prezentul titlu. 

 

cf. Art.489 alin.4 Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv se va majora impozitul pe teren cu 500 %, 

începând cu al treilea an. 

 

cf. Art.489 alin5 Pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilan, impozitul se va majora conform H.C.L. nr. 

49/26.09.2019 a Consiliului Local al comunei Grădina. 
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12. SANCŢIUNI 
   

1. LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE  
 

Specificaţie 

Nivelurile stabilite  pentru anul 

2021 

Nivelurile  stabilite de 

Consiliul local pentru anul 

2022 

Art.493. alin.(3) 

Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) depunerea peste termen a 

declaraţiilor de impunere se sancţionează cu amendă, iar cele de la 
lit. b) nedepunerea declaraţiilor de impunere se sancţionează  cu 

amendă . 

77-  307 lei 79  -  315 lei  

307 -  765 lei 315 -  785 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. 

357  -  1.736 lei 366 -  1.781 lei 

 

 
 

2.LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

 

Specificaţie Nivelurile stabilite pentru anul 2021 
Nivelurile  stabilite de 
Consiliul local pentru 

anul 2022 

Art.493. alin.(5) 

În cazul persoanelor juridice,limitele minime şi maxime ale 
amenzilor prevăzute la alin. (3)  şi (4) se majorează cu 300%,  

respectiv, contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează 

cu amendă, iar cele de la lit. b) - d) cu amendă . 

308 - 1228 lei 316  - 1260 lei 

 

1228 -  3060 lei 
1260 -  3140 lei 

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 . 

1428 - 6994 lei 1464 - 7124 lei 

 

        

 


