
 

    R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

Consiliul Local al comunei Tatarani  

 

H O T A R A R E 

privind   stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, 

pentru  anul   2021 

 

 

 Consiliul local al comunei Tatarani, judetul Dambovita intrunit in sedinta extraordinara, 

convocata de indata  in data de  13.04.2020; 

 Avand in vedere: 

    -  Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani, inregistrat la Nr.2455 /27.03.2020; 

    - Referatul de aprobare Nr.2456/27.03.2020 prezentat de Primarul comunei Tatarani, judetul 

Dambovita;    

    -   Prevederile art.1, art.2 alin.1) lit.h) si art. 491 precum si  cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; ; OUG.nr.79/08.11.2017 pentru  

modificarea si completarea Legii nr. nr.227/2015 privind  Codul Fiscal ; 

 -   Adresa nr.1319/21.03.2020 a Institutului National de Statistica cu privire la rata inflatiei pentru anul 

2019 transmisa si Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei; 

    - Raportul de specialitate  nr.2460/27.03.2020 prezentat de compartimentul de resort din cadrul  

Primariei comunei Tatarani, judetul Dambovita ; 

  -  Adresa nr.3679/09.04.2020 a Institutiei Prefectului- judetul Dambovita si in contextual riscului de 

raspandire a infectiei cu Coronavirus SARS-CoV-2 si adoptarea masurilor stabilite prin Hotararile 

Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta; Decretul Presedintelui Romaniei nr. 

195/16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei; 

   -  Prevederile art.7 alin.2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare  

   - Prevederile art.5 alin.1) lit.a) si alin.2), art.16 alin.2), art.20 alin.1) lit.b), art.27 si  art.30 si din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

-  Prevederile art..344 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

-      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

-      Prevederile art.2 din Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

national –Sectiunea a IV-a –Reteaua de localitati , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

    - Avizul  favorabil  al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local   Tatarani, judetul 

Dambovita ;    

          In temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”c”, art.139 alin.1), alin.3) lit.a), art.140 alin.1), art.196 

alin.1) lit.a) si art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul administrativ 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

                                                            H O T A R A S T E: 

 

                      Art.1.(1)-Pentru anul 2021  impozitele si taxele locale, precum si   taxele  speciale, 

se stabilesc  potrivit prezentei hotarari. 

                           (2)- Tabelul  cuprinzand cotele,  valorile impozabile, nivelurile impozitelor si 

taxelor locale, taxelor speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizeaza de catre Consiliul local 

al comunei Tatarani, sunt cele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 



 

 

             Art.2 -  Ierarhizarea localitatilor la nivelul comunei Tatarani este urmatoarea: 

a) - Rangul IV  - satul Tatarani; 

  b)  - Rangul V   - satele: Caprioru,  Gheboieni,  Priboiu 

 

             Art.3 (1)- Delimitarea zonelor  este urmatoarea: 

         - Zona  A -  constructiile si terenurile situate de o parte si alta a  drumului  national 72 A  si  a 

drumului  judetean 702  B, precum si constructiile si terenurile situate de o parte si alta a  drumului   

asfaltat  din satele   Gheboieni si Caprioru; 
- Zona  B – constructiile si terenurile situate pe drumurile laterale  drumului  national 72 A  si a 

drumului judetan 702 B, precum si constructiile si terenurile situate de o parte si alta a  drumului   

asfaltat  din satele    Tatarani -Deal si Priboiu -Deal; 

            - Zona  C -  constructiile si terenurile  situate  in Tatarani -Deal  si Priboiu -Deal   in afara   

drumurilor    asfaltate  . 

  

                   (2)-  Se vor  aplica  urmatorii coeficienti  de corectie: 

    a) - Rangul IV  : Zona A  =1,10; Zona B = 1,05; Zona C = 1,00 

    b)  -Rangul V   : Zona A  =1,05; Zona B = 1,00; Zona C = 0,95 

 

        Art.4 -Bonificatiile prevazute la art.462 alin 2), art.467 alin.2) si art.472 alin.2) din Codul 

fiscal se stabilesc la 10% pentru persoanele fizice si  la 10% pentru persoanele  juridice. 

 

 

          Art.5.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și 

biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

 

        Art.6. -Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani 

Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate, Instituției Prefectului–Județul 

Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, și se aduce la cunoștință publică prin 

publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, 

subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 

 

 

 

 

TATARANI                                                                PRESEDINTE  DE SEDINTA 

Nr.15                                                                                       CARSTINA ION 

Data- 13.04.2020 

 

 

                                  CONTRASEMNEAZA, 

                                     SECRETAR GENERAL COMUNA 

                                           MIHAILA  MIOARA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    R O M A N I A       

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

   P R I M A R I A 

Biroul financiar-contabilitate 

 Nr.2460 /27.03.2020   

       

 

R A P O R T  DE   SPECIALITATE 

privind   stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, 

pentru  anul   2021 

 

 

 Subsemnatul Baicu Traian – consilier la biroul financiar-contabilitate din cadrul 

aparatului de specialiatate al primarului comunei Tatarani, judetul Dambovita; 

        Avand in vedere : 

    -  Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani, inregistrat la Nr.2455/27.03.2020; 

    - Referatul de aprobare Nr.2456/27.03.2020 prezentat de Primarul comunei Tatarani, judetul 

Dambovita;    

    -   Prevederile art.1, art.2 alin.1) lit.h) si art. 491 precum si  cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; ; OUG.nr.79/08.11.2017 pentru  

modificarea si completarea Legii nr. nr.227/2015 privind  Codul Fiscal ; 

 -   Adresa nr.1319/21.03.2020 a Institutului National de Statistica cu privire la rata inflatiei pentru anul 

2019 transmisa si Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei;  

   -  Prevederile art.7 alin.2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare  

   - Prevederile art.5 alin.1) lit.a) si alin.2), art.16 alin.2), art.20 alin.1) lit.b), art.27 si  art.30 si din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

  -  Prevederile art..344 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

-    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

-      Prevederile art.2 din Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

national –Sectiunea a IV-a –Reteaua de localitati , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 

       Consiliul local urmeaza sa adopte hotararea privind privind  stabilirea nivelurilor impozitelor 

si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru  anul   2021, cu urmatoarul cuprins : 

 

             (1)- Se aproba Tabelul  cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor si 

taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, în limitele si în conditiile titlului IX din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizata, conform anexei care face parte integranta din 

prezentul raport de specialitate. 
 

            (2). -  Ierarhizarea localitatilor la nivelul comunei Tatarani este urmatoarea: 

  a)   - Rangul IV  - satul Tatarani; 

  b)  - Rangul V   - satele: Caprioru,  Gheboieni,  Priboiu 



 

 

 

 

 

 

           (3) Delimitarea zonelor  este urmatoarea: 
         - Zona  A -  constructiile si terenurile situate de o parte si alta a  drumului  national 72 A  si  a 

drumului  judetean 702  B, precum si constructiile si terenurile situate de o parte si alta a  drumului   

asfaltat  din satele   Gheboieni si Caprioru; 
- Zona  B – constructiile si terenurile situate pe drumurile laterale  drumului  national 72 A  si a 

drumului judetan 702 B, precum si constructiile si terenurile situate de o parte si alta a  drumului   

asfaltat  din satele    Tatarani -Deal si Priboiu -Deal; 

            - Zona  C -  constructiile si terenurile  situate  in Tatarani -Deal  si Priboiu -Deal   in afara   

drumurilor    asfaltate  . 

  

            (4)-  Se vor  aplica  urmatorii coeficienti  de corectie: 

    a) - Rangul IV  : Zona A  =1,10; Zona B = 1,05; Zona C = 1,00 

    b)  - Rangul V   : Zona A  =1,05; Zona B = 1,00; Zona C = 0,95 

 

           (5.)-  Bonificatiile prevazute la art.462 alin 2), art.467 alin.2) si art.472 alin.2) din Codul 

fiscal se stabilesc la 10% pentru persoanele fizice si  la 10% pentru persoanele  juridice. 

 

 

 

 

 

                                             Consilier superior, 

Baicu  Traian 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    

       R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA TATARANI 

       P R I M A R  

  Nr.2456./27.03.2020 

 

REFERAT  DE  APROBARE  

privind   stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, 

pentru  anul   2021 

 

     Subsemnatul Patru Constantin - Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita, 

analizand: 

 

 -  Proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Tatarani, inregistrat la Nr.2455 /27.03.2020; 

 - Prevederile art.1, art.2 alin.1) lit.h) si art. 491 precum si  cele ale titlului IX din Legea nr. 227 privind 

Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;  OUG.nr.79/08.11.2017 pentru  modificarea si 

completarea Legii nr. nr.227/2015 privind  Codul Fiscal ; 

 -   Adresa nr.1319/21.03.2020 a Institutului National de Statistica cu privire la rata inflatiei pentru anul 

2019 transmisa si Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei; 

   -  Prevederile art.7 alin.2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare  

   - Prevederile art.5 alin.1) lit.a) si alin.2), art.16 alin.2), art.20 alin.1) lit.b), art.27 si  art.30 si din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 -  Prevederile art..344 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

-    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

-  Prevederile art.2 din Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national 

–Sectiunea a IV-a –Reteaua de localitati , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

            In temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”c”, art.136 alin.1), art.139 alin.1), alin.3) lit.a), art.140 

alin.1), art.196 alin.1) lit.a) si art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 Tinand cont de prevederile art. 491 din Legea nr. 227 privind Codul Fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare, care prevede ca : ” oricare impozit sau oricare taxa locala, care consta intr-o 

anumita suma de lei sau care este stabilita pe baza unei sume de lei, sumele respective se indexeaza 

anual, pana la data de 30 aprilie, de catre consiliile locale, tinand cont de rata inflatiei pentru anul fiscal 

anterior, comunicata pe site-urile oficiale ale  Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice ”, constat ca se impune  supunerea spre dezbatere si aprobare 

Consiliului Local Tatarani a proiectului de hotarare privind   stabilirea nivelurilor impozitelor si 

taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru  anul   2021,  
 

 

PRIMAR 

PATRU CONSTANTIN 

 

 



 

 

 

 

      R O M A N I A 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA  TATARANI 

     P R I M A R  

  Nr.2455 /27.03.2020 

 

PROIECT  DE  HOTARARE 

privind   stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, 

pentru  anul   2021 

 

 

Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovita. 

Avand in vedere: 

-     Prevederile art.1, art.2 alin.1) lit.h) si art. 491 precum si  cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; ; OUG.nr.79/08.11.2017 pentru  

modificarea si completarea Legii nr. nr.227/2015 privind  Codul Fiscal ; 

 -   Adresa nr.1319/21.03.2020 a Institutului National de Statistica cu privire la rata inflatiei pentru anul 

2019 transmisa si Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei; 

   -  Prevederile art.7 alin.2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare  

   - Prevederile art.5 alin.1) lit.a) si alin.2), art.16 alin.2), art.20 alin.1) lit.b), art.27 si  art.30 si din Legea 

nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

-  Prevederile art..344 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

-      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 

-      Prevederile art.2 din Legea nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

national –Sectiunea a IV-a –Reteaua de localitati , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

               In temeiul art.129 alin.2) lit.”b”, alin.4) lit.”c”, art.136 alin.1), art.139 alin.1), alin.3) lit.a), 

art.140 alin.1), art.196 alin.1) lit.a) si art.200 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

H O T A R A S T E : 

 

               Art.1.(1)-Pentru anul 2021  impozitele si taxele locale, precum si   taxele  speciale, se 

stabilesc  potrivit prezentei hotarari. 

                           (2)- Tabelul  cuprinzand cotele,  valorile impozabile, nivelurile impozitelor si 

taxelor locale, taxelor speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizeaza de catre Consiliul local 

al comunei Tatarani, sunt cele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta 

hotarare. 
 

           

           Art.2 -  Ierarhizarea localitatilor la nivelul comunei Tatarani este urmatoarea: 

a) - Rangul IV  - satul Tatarani; 

  b)  - Rangul V   - satele: Caprioru,  Gheboieni,  Priboiu 

 

             Art.3 (1)- Delimitarea zonelor  este urmatoarea: 



 

         - Zona  A -  constructiile si terenurile situate de o parte si alta a  drumului  national 72 A  si  a 

drumului  judetean 702  B, precum si constructiile si terenurile situate de o parte si alta a  drumului   

asfaltat  din satele   Gheboieni si Caprioru; 
- Zona  B – constructiile si terenurile situate pe drumurile laterale  drumului  national 72 A  si a 

drumului judetan 702 B, precum si constructiile si terenurile situate de o parte si alta a  drumului   

asfaltat  din satele    Tatarani -Deal si Priboiu -Deal; 

            - Zona  C -  constructiile si terenurile  situate  in Tatarani -Deal  si Priboiu -Deal   in afara   

drumurilor    asfaltate  . 

  

                   (2)-  Se vor  aplica  urmatorii coeficienti  de corectie: 

    a) - Rangul IV  : Zona A  =1,10; Zona B = 1,05; Zona C = 1,00 

    b)  -Rangul V   : Zona A  =1,05; Zona B = 1,00; Zona C = 0,95 

 

        Art.4 -Bonificatiile prevazute la art.462 alin 2), art.467 alin.2) si art.472 alin.2) din Codul 

fiscal se stabilesc la 10% pentru persoanele fizice si  la 10% pentru persoanele  juridice. 

 

 

          Art.5.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă Primarul comunei Tătărani și 

biroul financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Tătărani.  

 

        Art.6. -Prezenta hotărâre se comunica prin grija  Secretarului  general al comunei Tătărani 

Primarului comunei Tătărani, biroului financiar-contabilitate, Instituției Prefectului–Județul 

Dâmboivța în vederea exercitării controlului de legalitate, și se aduce la cunoștință publică prin 

publicare pe pagina de internet, la adresa wwwprimarietatarani.ro- Monitorul Oficial Local, 

subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative” . 

 

 

 

 

 

 

                                                                  I N I T I AT O R,  

                                                                     P R I M A R 

 

                                    PATRU CONSTANTIN 



 

                                                                                             
 

 
 
 
 

T A B E L 
cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizează de 

către Consiliul Local al Comunei Tatarani,  
în limitele si în conditiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  

 

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

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI SI TAXA PE CLĂDIRI 

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

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

0,08% - 0,2% 0,1% 

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

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

Cu instalatii de apă, 
canalizare, electrice si 

încălzire (conditii 
cumulative) 

Fără instalatii de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

VALOARE 
AN 2020 

Cu 
instalatii 
de apă, 

canalizare
, electrice 
si încălzire 

(conditii 
cumulative

) 

VALOARE 
IMPOZABIL
A AN 2021 
INDEXAT 
CU RATA 
INFLATIEI 
3.8%  

VALOARE 
AN 2020 

Fără 
instalatii 
de apă, 

canalizare
, 

electricitat
e sau 

încălzire 

VALOARE 
IMPOZABIL
A  AN 2021 
INDEXAT 
CU RATA 
INFLATIEI 
3.8% 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din 
cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma 
unui tratament termic si/sau chimic 

 
1.000 

 
600 

1228 1.275 738 766 

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

 
300 

 
200 

368 382 246 255 

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

 
200 

 
175 

246 255 215 223 

Anexa la Hotararea Consiliului Local Tatarani  Nr.15/13.04.2020 
 

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2021 
 
 



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

 
125 

 
75 

154 160 93 97 
 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, 
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 
prevăzute la lit. A-D 

75% din suma care s-
ar aplica clădirii 

75% din suma care s-
ar aplica clădirii 

75% din suma care s-
ar aplica clădirii 

75% din suma care s-
ar aplica clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 
încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la 
mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, 
în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-
ar aplica clădirii 

50% din suma care s-
ar aplica clădirii 

50% din suma care s-
ar aplica clădirii 

50% din suma care s-
ar aplica clădirii 

NOTA: Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce 
depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu, prin adaos . 
Art.457 alin.6) 

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii 

 0 I II III IV V 

A 2,60 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 

B 2,50 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 

C 2,40 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95 

D 2,30 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90 

 
 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL PENTRU 

ANUL 2021 

Art. 458 alin. (1)                                    0,2% - 1,3% 0.3 %                                                      0.3 %                                                      

Art. 460 alin. (1)                                    0,08% - 0,2% 0,3% 0,3% 

Art. 460 alin. (2)                                    0,2% - 1,3% 1,3% 1,3% 

Art. 462 alin. (2)                                    0% - 10% 10% persoane fizice, 5% 
juridice 

10% persoane fizice, 10% 
juridice 

 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN 

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

Zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020/ ANUL  2021 

INDEXAT CU RATA INFLATIEI 3.8%  

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

0 I II III IV V 0 I II III IV 
2020 

IV 
2021 

V 
2020 

V 
2021 

A 
8.282 - 
20.706 

6.878 -
17.194 

6.042 -
15.106 

5.236 -
13.090 

711 -
1.788 

569 -
1.422 

    
1126 1169 901 935 



B 
6.878 - 
17.194 

5.199 -
12.998 

4.215 -
10.538 

3.558 -
8.894 

569 -
1.422 

427 -
1.068 

    
901 935 677 703 

C 
5.199 -
12.998 

3.558 -
8.894 

2.668-
6.670 

1.690 -
4.226 

427 -
1.068 

284 - 
710 

    
677 703 413 429 

D 
3.558 -
8.894 

1.690 -
4.226 

1.410-
3.526 

984 -
2.439 

278 -  
696 

142 - 
 356  

      

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

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosintă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

NIVELURILE  STABILITE  DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 / NIVEL ANUL 2021 INDEXAT CU RATA INFLATIEI 3.8%  

A B C D 
A 

2020 
A 

2021 
B 

2020 
B 

2021 
C 

2020 
C 

2021 
D 

1 Teren arabil 28 21 19 15 35 36 26 27 23 24  

2 Păsune 21 19 15 13 26 27 23 24 20 21  

3 Fâneată 21 19 15 13 26 27 23 24 20 21  

4 Vie 46 35 28 19 60 62 44 46 35 36  

5 Livadă 53 46 35 28 68 71 60 62 44 46  

6 Pădure sau alt teren 
cu vegetatie forestieră 

28 21 19 15 35 36 26 27 23 24  

7 Teren cu ape 15 13 8 0 19 20 15 16 10 10  

8 Drumuri si căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

NOTA: Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce 
depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu, prin adaos . 
 
Art.465 alin.5) Suma stabilita conform alin.(4) se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut in urmatorul tabel: 

Rangul localitatii 
Coeficientul de 

corectie 
  

  

IV 1,10 

V 1,00 

 
 
 
 
 
 



Art. 465 alin. (7)    In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in ha 
cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art.457 alin.6)                                                                                                                                                                                

         
Categoria de folosintă NIVELURILE  STABILITE PRIN 

CODUL FISCAL  

NIVELURILE 
STABILITE DE 
CONSILIUL 
LOCAL PENTRU 
ANUL 2020 

NIVEL STABILIT 
PENTRU ANUL 
2021 INDEXAT 
RATA INFLATIEI 
3.8% 

  Lei/Ha 

1 Teren cu constructii 22 - 31 36 37 

2 Teren arabil 42 - 50 63 65 

3 Păsune 20 - 28 33 34 

4 Fâneată 20 - 28 33 34 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 48 - 55 71 74 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 48 - 56 71 74 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 0 

7 Pădure sau alt teren cu vegetatie forestieră, cu exceptia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 8 - 16 17 18 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani si pădure cu rol de protectie 0 0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 - 6 7 7 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 26 - 34 40 42 

9 Drumuri si căi ferate 0 0 0 

10 Teren neproductiv 0 0 0 

Art. 467 alin. (2)                                    
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

0% - 10% 10% persoane fizice, 10% juridice 

NOTA: Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce 
depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu, prin adaos . 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2)       

Nr. 
crt. 

Mijloace de transport cu tractiune mecanică 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVEL STABILIT PRIN 
INDEXAREA CU RATA 

INFLATIEI 3.8% 
PENTRU ANUL 2021 

Lei/200 cm³ sau fractiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fractiune din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm³ sau fractiune din aceasta)
 

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm

3
, inclusiv 

8 11 11 

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

3
 

9 11 11 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm
3
 si 2.000 cm

3
 

inclusiv 
18 25 26 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm
3
 si 2.600 cm

3
 

inclusiv 
72 100 104 



5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm
3
 si 3.000 cm

3
 

inclusiv 
144 202 210 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm
3
 290 405 420 

7 Autobuze, autocare, microbuze 24 33 34 
8 Alte vehicule cu tractiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 
30 41 43 

9 Tractoare înmatriculate 18 25 26 

NOTA: Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce 
depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu, prin adaos . 

II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVEL STABILIT PRIN 
INDEXAREA CU RATA 

INFLATIEI 3.8% 
PENTRU ANUL 2021     

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cm3 -* - lei/200 cm3 -* 

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2-4  6            7 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4-6 9            10 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidentiată 50-150 lei/an 53           55 

 

Art. 470 alin. (3) 
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

50% - 100% 50%. 

 

Art. 470 alin. (5)       

 
 

Numărul de axe si greutatea brută încărcată 
maximă admisă  

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020/ NIVEL STABILIT 2021 INDEXAT 

RATA INFLATIEI 3.8%   

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

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I două axe  2020        2021       2020         2021 

 1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 0 0 174 181 

 2 Masa de cel putin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 174 181 485 503 

 3 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 485 503 681 707 

 4 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1.257 681 707 1.525 1.583 

 5 Masa de cel putin 18 tone 555 1.257 681 707 1.525 1.583 

II 3 axe 

 1 Masa de cel putin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 174 181 304 316 

 2 Masa de cel putin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 304 316 626 650 

 3 Masa de cel putin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 626 650 813 844 

 4 Masa de cel putin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1.019 813 844 1.252 1.300 

 5 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1.019 1.583 1252 1.300 1.945 2019 



 6 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1.019 1.583 1.252 1.300 1.945 2019 

 7 Masa de cel putin 26 tone 1.019 1.583 1.252 1.300 1.945 2019 

III 4 axe 

 1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 802 832 824 855 

 2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1.046 824 855 1.285 1.334 

 3 Masa de cel putin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1.046 1.661 1.285 1.334 2041 2.119 

 4 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.661 2.464 2041 2.119 3029 3.144 

 5 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.661 2.464 2041 2.119 3029 3.144 

 6 Masa de cel putin 32 tone 1.661 2.464 2041 2.119 3029 3.144 

 

Art. 470 alin. (6)       

Numărul de axe si greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 / NIVEL STABILIT 2021  INDEXAT 

RATA INFLATIEI 3.8%  

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

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

Ax(e) motor(oare) cu 
sistem de suspensie 
pneumatică sau un 

echivalentele recunoscute, 
majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate 

I 2 + 1 axe 2020       2021        2020           2021 
 1 Masa de cel putin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 0 0 
 2 Masa de cel putin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 0 0 
 3 Masa de cel putin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 64 0 0 79 82 
 4 Masa de cel putin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 79 82 181 188 
 5 Masa de cel putin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 181 188 423 439 
 6 Masa de cel putin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 423 439 547 568 
 7 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 547 568 976 1013 
 8 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1.408 976 1013 1.731 1.797 
 9 Masa de cel putin 28 tone 803 1.408 976 1013 1.573 1.797 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel putin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 170 176 395 410 
 2 Masa de cel putin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 395 410 649 674 
 3 Masa de cel putin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 649 674 953 989 
 4 Masa de cel putin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 953 989 1.151 1.195 
 5 Masa de cel putin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1.537 1.151 1.195 1.890 1.962 
 6 Masa de cel putin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.537 2.133 1.890 1.962 2.622 2.722 
 7 Masa de cel putin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.133 3.239 2.622 2.722 3.980 4131 
 8 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.133 3.239 2622 2.722 3980 4131 
 9 Masa de cel putin 38 tone 2.133 3.239 2622 2.722 3.980 4131 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.698 2.363 2087 2.166 2.905 3015 



 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.363 3.211 2.905 3015 3.946 4096 
 3 Masa de cel putin 40 tone 2.363 3.211 2.905 3015 3.946 4096 
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.500 2.083 1.843 1.913 2560 2.657 
 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.083 2.881 2.560 2.657 3.541 3.676 
 3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2.881 4.262 3.541 3.676 5238 5.437 
 4 Masa de cel putin 44 tone 2.881 4.262 3.541 3.676 5238 5.437 
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel putin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1.032 1047 1.087 1.269 1.317 
 2 Masa de cel putin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.032 1.542 1.269 1.317 1.895 1.967 
 3 Masa de cel putin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.542 2.454 1.895 1.967 3016 3.131 
 4 Masa de cel putin 44 tone 1.542 2.454 1.895 1.967 3016 3.131 

NOTA: Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce 
depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu , prin adaos.  
 

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

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  STABILITE  
PRIN CODUL FISCAL 

 

NIVELURILE 
STABILITE  

DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU 

ANUL 2020 

NIVEL STABILIT 
PRIN INDEXAREA 
CU 3.8%   PENTRU 

ANUL 2021 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 14 15 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 57 59 

c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  52 84 87 

d. Peste 5 tone 64 107 111 

 

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal 21 25 26 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 56 69 72 
3. Bărci cu motor 210 258 268 
4. Nave de sport si agrement 0 - 1.119 0-1.374 0-1.426 
5. Scutere de apă 210 258 268 
6. Remorchere si împingătoare: X X X 
a) până la 500 CP, inclusiv 559 687 713 
b) peste 500 CP si până la 2000 CP, inclusiv 909 1.117 1.159 
c) peste 2000 CP si până la 4000 CP, inclusiv 1.398 1.719 1.784 
d) peste 4000 CP 2.237 2.750 2.854 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta 182 223 231 
8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale: X X X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 182 223 231 



b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone si până la 3000 de tone, inclusiv 280 344 357 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 490 603 626 

Art. 472 alin. (2)                                                               
COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

0% - 10% 10% persoane fizice 10% juridice 

NOTA: Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce 
depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu , prin adaos.  
 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZATIILOR DE CONSTRUIRE SI A ALTOR 
AVIZE SI AUTORIZATII 

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

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 URBAN  

NIVEL STABILIT PRIN 
INDEXAREA CU 3.8%  
PENTRU ANUL 2021  

URBAN 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 5 - 6 8 8 
b) între 151 si 250 m² inclusiv 6 - 7 9 9 
c) între 251 si 500 m² inclusiv 7 - 9 11 11 
1d) între 501 si 750 m² inclusiv 9 - 12 14 15 
e) între 751 si 1.000 m² inclusiv 12 - 14 17 18 
f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depăseste 1.000 m2 
18+0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depăseste 1.000 m2 

Art. 474 alin. (2)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, pentru zona rurala este 

egala cu 50% din taxa stabilita la art.  474 alin. (1)    

  

 

       2020                          2021 
Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

0 - 15 19 20 

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

0 - 15 13 13 

Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioscuri, containere, tonete, 
cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame 
situate pe căile si în spat 
iile publice 

0 - 8 13 13 

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

0 - 13 20 21 

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

                     0-9 13 13 

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

0 - 20 28 29 

 



  2020 2021 
Art. 475 alin. (2)   
Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru 
eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol 

0 - 80 

Taxa eliberarea atestatului de 
producator an 2016 =  55 lei 
Taxa eliberarea carnetului  de 
comercializare a produselor  
din sect agricol an 2018  =  25 
lei Cuprinde si  recuperarea 
contravaloarii 
acestora 

 Taxa eliberarea 
atestatului de 
producator an 2020 =  
55 lei 

 Taxa eliberarea 
carnetului  de 
comercializare a 
produselor  din sect 
agricol an 2019 =  25 
lei  
Cuprinde si  
recuperarea 
contravaloarii 
acestora 

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

2
, 

inclusiv 

0 - 4.000 122 127 

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

2 
0 - 8.000 615 638 

NOTA: Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce 
depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu, prin adaos.  
 
 
 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ SI PUBLICITATE 

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

COTELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

COTA STABILITĂ DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 

NIVEL STABILIT PRIN 
INDEXAREA CU 3.8%  
PENTRU ANUL 2021   

1%  - 3% 3% 

Art. 478 alin. (2)  
Taxa pentru serviciile de reclamă si publicitate 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

- lei/m
2
 sau fractiune de m

2 
- - lei/m

2
 sau fractiune de m

2 
-
 

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

0 - 32 39 40 

b) în cazul oricărui altui panou, afisaj sau oricărei altei structuri de afisaj 
pentru reclamă si publicitate 0 - 23 28 29 



 
 

 
 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

 
Art.481 alin.(2) 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

a)  pana la  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 competitie sportivă internă 
sau internatională 

0% - 2% 

 
2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 0% - 5% 5% 

 
 

  NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 

NIVEL STABILIT PRIN 
INDEXAREA CU  3.8%  
PENTRU ANUL 2021 

 Taxa eliberare placute numere de inregistrare vehicule inregistrate la CL Tatarani             69 LEI 72 LEI 

    

    

 
 

 

      
                                                                                CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE                                     

Art. 486 alin. (1)  alin.(2) : 
 
 
- A) Depozitarea temporara a oricaror materiale ( de 

constructii,agricole, forestiere,etc) in domeniul public; 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVEL STABILIT PENTRU ANUL 2021 

 
2 lei/mp/zi  

2 lei/mp/zi 

- B)Utilizarea temporara a locurilor publice pentru desfasurarea 
de activitati comerciale ambulatorii, sau in alte scopuri 

21 lei/zi 22 lei/zi 

- C)Taxa desfacere de produse in targuri si oboare; 
- Taxa inchiriere permanenta spatiu targuri si oboare; 18 lei/ zi sau 36 lei/ luna 19 lei/ zi sau 37 lei/ luna 

- D)Taxa inchiriere buldoexcavator; 220 lei/ora 228 lei/ora 
- E)Taxa inchiriere  camine culturale cu dotari pentru nunti; 1500 lei 1500 lei 
- F)Taxa inchiriere  camine culturale fara dotari pentru nunti 400 lei 400 lei 
- G)Taxa inchiriere  camine culturale cu dotari pentru botezuri; 1000lei 1000 lei 
- H)Taxa inchiriere  camine culturale fara dotari pentru 

botezuri; 
200 lei 200 lei 

- I)Taxa inchiriere  camine culturale cu dotari pentru petreceri: 
zile aniversare/onomastici si cununii civile; 

500 lei 500 lei 



- J)Taxa inchiriere  camine culturale fara dotari pentru 
petreceri: zile aniversare/onomastici si cununii civile; 

150 lei 150 lei 

- K)Taxa garantie dotari 200 lei 200 lei 

         

 
Art. 486 alin. (4)  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divort pe 

cale administrativă. Taxa poate fi majorată prin hotărâre a consiliului 
local, fără ca majorarea să poată depăsi 50% din această valoare*. 

606 lei 629 lei 

Art. 486 alin. (5)  Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe 

planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 
39 lei 40 lei 

NOTA: Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce 
depaseste 0.5 lei se intregeste la un leu, prin adaos.  

 

 CAPITOLUL X – ALTE DISPOZITII COMUNE 

Art. 489 alin. (1) si (3)  Criteriile economice, sociale, geografice, precum si necesitătile bugetare sunt urmatoarele: 
 Lipsa  agentilor economici pe raza comunei, investitorilor , numarul mare  al amenzilor care sunt  greu si  in multe cazuri  imposibil de incasat,  fac ca  veniturile  
bugetului local al comunei Tatarani sa fie insuficiente pentru realizarea  unor obiective de investitii 

 

Art. 489 alin. (4) Terenul agricol nelucrat 

timp de 2 ani consecutiv 
0% - 500%                       50%  

Art. 489 alin. (5) Impozitul pe teren si cladiri 

neingrijite situate in intravilan 
0% - 500%                       50%   

 

CAPITOLUL  XI – SANCTIUNI 
 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

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

LIMITELE  STABILITE PRIN 
CODUL FISCAL 

 

NIVELURILE 
STABILITE DE 

CONSILIUL 
LOCAL 

PENTRU ANUL 
2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCALPRIN INDEXAREA CU 3.8%  

PENTRU ANUL 2021 

- lei -  - lei - 

 lit. a) se sanctionează cu amendă 70 – 279 86  -  343 89-356 

 lit. b) se sanctionează cu amendă 279 – 696 343 - 856 356-888 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, e 

videnta si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la 
spectacole constituie contraventie si se sanctionează cu amendă. 

325 – 1.578 400 - 1.939 415-2013 

(4¹) Necomunicarea informatiilor si a documentelor de natura celor prevazute 
la art.494 alin.(12) in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii 
solicitarii constituie contraventie si se sanctioneaza  cu amenda 

500 - 2.500 615 - 3.073 638-3190 

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) si (4) se majorează cu  300%.    



 Contraventia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sanctionează cu amendă 
280 – 1.116 

344 – 
1.371 

357-1423 

 Contraventia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sanctionează cu amendă 
1.116 – 2.784 

1.371 – 
3.421 

1423-3551 

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

1.300 – 6.312 
1.597 – 
7.769 

1658-8064 

NOTA: Nivelul pentru anul 2021 rezultat din indexare este rotunjit in minus in sensul ca fractiunile sub 0.5 lei se neglijeaza, iar ceea ce 
depaseste 0.5 lei  se intregeste la un leu , prin adaos.  
      Conform art. 493, alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal “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,colaborat cu Legea nr. 203/2018 inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de 
cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii. 
 

REDUCERILE SI SCUTIRILE ACORDATE DE CONSILIULUI LOCAL  

1 Scutirile   prevazute la art.456 alin.2), 464 alin.2); 469 alin.2) si 4) ; 476 alin.2) ; 485 alin.1)  si  487 alin.1) se vor acorda  nominal pe 
baza de cerere  adresata  consiliului local  

 

 2 
 

  Se vor aplica  prevederile art.266 alin.6) din Legea nr.207/20.07.2015 privind Codul de procedura fiscala, privind anularea creantelor 
fiscale mai mici de 40 lei. 

 

II.  Legea  nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare 
LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU CARE SE ACTUALIZEAZĂ1/AJUSTEAZĂ2 

1
) Extras din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru: „Art. 4. - … (2) Taxele prevăzute la alin. (1) pot fi majorate cu până la 40% de către consiliul local în a cărui rază teritorială se află 

sediul prestatorului de servicii.  
   (3) Consiliile locale stabilesc majorarea prevăzută la alin. (2), în functie de necesitătile functionării normale a serviciilor publice si de îndeplinirea atributiilor ce revin autoritătilor administratiei publice locale.  
   (4) În cazul în care nivelul taxelor prevăzute la alin. (1) se modifică prin dispozitii legale, majorarea de până la 40% se va aplica la noile niveluri. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Art. 13. – Taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute de prezenta lege, se actualizează periodic, în functie de rata inflatiei, prin:  
   a) hotărâre a consiliilor locale, în conditiile stabilite prin legea privind impozitele si taxele locale, pentru taxele extrajudiciare de timbru care constituie venituri la bugetele locale;” 
2
) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:  

……………………………………………………………………………… 
   c) taxele extrajudiciare de timbru prevăzute de lege, exclusiv contravaloarea cheltuielilor efectuate cu difuzarea timbrelor fiscale.  
   (11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. … c) se ajustează pentru a reflecta rata inflatiei în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltării Regionale si 
Administratiei Publice.” 

Art. 4. alin. (2) 

 

COTELE STABILITE DE LEGE  
 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

0% - 40% 0% 

 
Extras din norma juridică 

NIVELURILE ACTUALIZATE
1
/AJUSTATE

2
 

PENTRU ANUL 2020 
 - lei - 

NIVELURILE ACTUALIZATE
1
PRIN 

INDEXAREA CU 3.8  % PENTRU ANUL 
2021 
-  lei - 

CAPITOLUL I 
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instante, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe lângă Curtea 

Supremă de Justitie si de notarii publici, precum si pentru alte servicii prestate de unele institutii publice 



 1. Eliberarea de către organele administratiei publice centrale si locale, de alte 
autorităti publice, precum si de institutii de stat, care, în exercitarea  atributiilor lor, 
sunt în drept să certifice anumite situatii de fapt, a certificatelor, adeverintelor si a 
oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situatie, cu exceptia acelor 
acte pentru care se plăteste o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare  

Abrogat Abrogat  

Potrivit prevederilor art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală: „Certificatele, adeverintele sau alte documente pentru care 
legea prevede plata taxei extrajudiciare de timbru, eliberate de organele fiscale sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru.” 
2. Eliberarea certificatului de producător Abrogat prin art. 80 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind 

impozitele si taxele locale 

3. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal: x x 
         - pentru animale sub 2 ani Abrogat  Abrogat  
         - pentru animale peste 2 ani 2 2 
4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietătii asupra animalelor, pe cap 
de animal, în bilete de proprietate: 

x x 

         - pentru animale sub 2 ani Abrogat  Abrogat  
         - pentru animale peste 2 ani 6 7 
5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală Abrogat prin art. 1 pct. 144 din Legea nr. 174/2004 pentru aprobarea Ordonantei 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală 

6. Eliberarea, la cerere. A certificatelor medico-legale si a altor certificate 
medicale folosite în justitie 

Abrogat Abrogat 

7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar Abrogat Abrogat 
8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui si a 
sexului 

17 19 

9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei Abrogat Abrogat 
10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare 
civilă întocmite de autoritătile străine 

Abrogat Abrogat 

11.Reconstituirea  si  întocmirea  ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă Abrogat Abrogat 
12.Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, 
distruse sau deteriorate 

Abrogat Abrogat 

CAPITOLUL II  
Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si înscrierea mentiunilor în acestea, precum si pentru eliberarea permiselor 

de vânătoare si de pescuit 

1. Acte de identitate: x X 
      a) eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate pentru cetătenii români,  
eliberarea sau prelungirea valabilitătii actelor de identitate pentru cetătenii străini 
si pentru persoanele fără cetătenie, precum si înscrierea mentiunilor privind 
schimbarea domiciliului sau a resedintei cetătenilor români 

Abrogat Abrogat 

      b) înscrierea mentiunilor privind schimbarea domiciliului sau a retedintei Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009 

      c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetătenilor străini si ale 
persoanelor fără cetătenie  

7 8 

     d) eliberarea unor noi cărti, buletine, carnete de identitate si legitimatii 
provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate 

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009 



2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date 
din Registrul permanent de evidentă a populatiei 

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009 

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare 3 3 
4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit Abrogat Abrogat 

CAPITOLUL III  
Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obtinerii permiselor de conducere 

1. Taxe pentru examinarea candidatilor care au absolvit o scoală de conducători 
de autovehicule: 

x X 

      a) obtinerea permisului de conducere pentru autovehicule din categoriile si 
subcategoriile A, A1, B, B1 si B+E   

7 8 

      b) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria 
A 

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009 

      c) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinând 
uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E 

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009 

     d) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule dintre 
categoriile sau subcategoriile  C, C1, Tr, D, D1,C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb si Tv 

31 34 

     e) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule apartinând 
uneia dintre  categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb si Tv 

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009 

     f) obtinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile 
C+E, D+E 

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009 

2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de 
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum si a 
persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obtinerea aceleiasi 
categorii a permisului de conducere, precum si pentru persoanele   care nu au 
absolvit o scoală de conducători de autovehicule, cu exceptia celor pentru 
categoriile B, B1, B+E 

 
94 

 
104 

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de 
conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat 

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009 

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul 
pentru obtinerea aceleiasi categorii a permisului de conducere 

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009 

CAPITOLUL IV  
Taxe de înmatriculare a autovehiculelor si remorcilor, autorizare provizorie de circulatie si autorizare de circulatie pentru probe 

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor si 
remorcilor: 

x x 

       a) autovehicule si remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 
kg inclusiv 

78 86 

       b) autovehicule si remorci cu masa totală maximă autorizată  cuprinsă între 
750 kg inclusiv si 3.500 kg inclusiv 

Abrogat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 70/2009 

       c) autovehicule si remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 
3.500 kg 

173 191 

2. Taxe de autorizare provizorie a circulatiei autovehiculelor si remorcilor 
neînmatriculate permanent sau temporar 

11 12 

CAPITOLUL IV1  Taxa pentru furnizare date 



1.  Înregistrarea cererilor persoanelor fizice si juridice privind furnizarea unor date 
din Registrul national de evidentă a persoanelor, precum si din Registrul national 
de evidentă a permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare si din 
registrele judeetene si al municipiului Bucuresti de evidentă a permiselor de 
conducere si certificatelor de înmatriculare 

6 7 

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

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

17 19 

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