
ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SĂVENI
PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2021

Consiliul Local al Comunei Săveni, județul Ialomița,
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

 art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României,
republicată;

 art. 4 și art. 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
 art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
 art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administrației publice

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 76 1 alin.

(2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;

 art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu completările ulterioare;

 art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
 art. 491 din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul Fiscal, conform caruia se instituie obligatia

autoritatii  publice  locale  de  a  se  adopta  pana  la  30  aprilie  o  hotarare  in  vederea  indexarii
sumelor reprezentand impozite si taxe locale :” In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale,
care consta intr-o anumita suma in lei sau care este stabilita pe baza unei anumite sume in 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 “  si  “Sumele
indexate  conf.  alin.  (1)  se  aproba  prin  hotarare  a  consiliului  local  si  se  aplica  in  anul  fiscal
urmator.  La  nivelul  municipiului  Bucuresti,  aceasta  atributie  revine  Consiliului  General  al
Municipiului8 Bucuresti.”

Luând act de: 
  Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul

să instituie și  să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii  de resurse financiare
pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități,

 ţinând seama de necesităţile de realizare a veniturilor proprii  ale bugetului local pentru anul
2021  în  scopul  asigurării  finanţării  cheltuielilor  publice  locale,  pe  de  o  parte,  precum şi  de
condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,

 Indicele de Inflație pentru anul 2019 publicat de Institutul Național de Statistică de 3,8%.
 Referatul de specialitate al compartimentului taxe si impozite locale 1779/26.03.2020
 Referatul de aprobare al primarului 1982/08.04.2020



În baza prevederilor art. 129, alin. (2) lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c) și art. 139 alin.(3) lit c)  și
art.196 alin (1). lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 03 iulie 2019, privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

I. IMPOZITUL PE CLADIRI SI TAXA PE  CLADIRI  
PERSOANE FIZICE

Art.1.  Orice persoana care are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual 
impozit pentru acea cladire .  
Art.2. Pentru cladirile  rezidentiale si cladirile anexa, aflate in proprietatea persoanelor 
fizice,impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de  0.1%,asupra valorii impozabile a cladirii.
(Art 457 aln 1)
Art.3. Valoarea impozabila a cladirii ,exprimata in lei, se determina prin inmultirea suprafetei 
construite desfasurate a acesteia,exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila 
corespunzatoare exprimata in lei/mp, din tabelul urmator: art 457 aln 2

 
Valoarea impozabilă

- lei/m2-

Tipul clădirii

Cu instalaţii de
apă, canalizare,

electrice şi
încălzire (condiţii

cumulative)

Fără instalaţii de
apă, canalizare,

electrice sau
încălzire

Anul
2020

Indexat
Anul
2020

Indexat

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

1046 1086 628 652

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

314 326 209 217

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

209 217 183 190

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

131 136 78 81

E. În cazul contribuabilului care deţine la 
aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, 
demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca 

75% 
din 
suma 

75% din
suma 
care s-ar



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

care s-
ar 
aplica 
clădirii

aplica 
clădirii

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

50% 
din 
suma 
care s-
ar 
aplica 
clădirii

50% din
suma 
care s-ar
aplica 
clădirii

Art.4 Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii  si zona in care 
este amplasata cladirea prin inmultirea valorii determinate cu coeficientul de corectie 
corespunzator prevazut in tabelul urmator:
(art 457aln 6)

Localităţii Zona 
Rangul localităţii Coefficient 

de corectie 
 Saveni A IV 1,10
 Fratilesti A V 1,05
Art.5. Pentru  cladirile  nerezidentiale  aflate  in  proprietatea  persoanelor  fizice,  impozitul  se
calculeaza prin aplicarea cotei  de  0,2% asupra valorii care poate fi:

a) Valoarea rezultata  dintr-un raport  de evaluare intocmit  de un evaluator  autorizat  in
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta;

b) Valoarea finala a lucrarilor de constructii in cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinta;

c) Valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate,in
cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.(Art 458 aln 1)

PERSOANE JURIDICE
   Art.6  Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,
impozitul /taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea  cotei  de  0.08% asupra valorii impozabile
a cladirii(art  460 aln 1)
 Art.7.Pentru  cladirile  nerezidentiale  aflate  in   proprietatea  sau  detinute  de  persoanele
juridice,impozitul  /taxa  pe  cladiri  se  calculeaza  prin  aplicarea  cotei  de   0,2% asupra valorii
impozabile a cladirii  (art 460 aln 2)
Art.8.In cazul  in  care  poroprietarul  cladirii  nu a  actualizat  valoarea  impozabila  a  cladirii  in
ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este de 5% (art 460 aln
8)

Plata impozitului/taxei
Art.9 . Impozitul pe cladiri se plateste anual, in  doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30
septembrie inclusiv.
Art.10.Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat  pentru intregul an de catre
contribuabili, pana la data de 31 martie a anului  se acorda o bonificatie de 10%.
Art.11. Impozitul pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,de pana la 50 lei
inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.



Art.12. In cazul  in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza
aceleiasi unitati administrative –teritoriale, prevederile se refera la impozitul pe cladiri cumulate.

II. IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN  

Art.13.  Impozitul  /taxa  pe  teren  se  stabileste   luand  in  calcul  suprafata  terenului,  rangul
localitatii in care este amplasat terenul ,zona si categoria de folosinta  a terenului.
Art.14.(1) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria
de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei
terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

Localităţii Zona 
Rangul localităţii Nivelurile impozitului/taxei pe 

ranguri de localitati 
Lei/ha 

An 2020 Indexat
 Saveni A IV 930 965
 Fratilesti A V 744 772

  (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie
de  folosinţă  decât  cea  de  terenuri  cu  construcţii,  impozitul/taxa  pe  teren  se  stabileşte  prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin.
(2), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (3).

Nr. 
crt.

Categoria de folosinţă
Impozit

(lei)
An 2020 Indexat

1. Zona A Zona A
2 Teren arabil 29 30
3 Păşune 22 23
4 Fâneaţă 22 23
5 Vie 48 50
6 Livadă 55 57

7
Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră

29 30

8 Teren cu apă, 16 17
9 Drumuri şi căi ferate 0 0
10 Teren neproductiv 0 0

 (3) Suma stabilită conform alin. (2) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător
prevăzut în următorul tabel:

Localităţii Zona 
Rangul 
localităţii

Nivelurile impozitului/taxei pe 
ranguri de localitati 
Lei/ha 

 Saveni A IV 1,10



 Fratilesti A V 1,05

Art.15. In cazul  unui teren amplasat in extravilan, impozitul/ taxa pe teren se stabileste prin 
inmultirea suprafetei terenului, exprimata in  hectare , cu suma  corespunzatoare prevazuta in 
urmatorul tabel 

Nr. 
crt.

Categoria de folosinţă
Impozit
(lei)

An
2020

Indexat

1 Teren cu construcţii 32 33
2 Teren arabil 52 54
3 Păşune 29 30
4 Fâneaţă 29 30
5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 58 60
5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0

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

59 61

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0

7
Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu 
excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1

17 18

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 6 6
8.1 Teren cu amenajări piscicole 36 37
9 Drumuri şi căi ferate 0 0
10 Teren neproductiv 0 0

Art.16. Suma stabilită conform Art.15  se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător
prevăzut în următorul tabel:

Localităţii Zona 
Rangul localităţii Nivelurile impozitului/taxei pe 

ranguri de localitati 
Lei/ha 

 Saveni A IV 1,10
 Fratilesti A V 1,05

Plata impozitului  si a taxei pe teren
 Art.17. Impozitul pe teren se plateste anual, in  doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30
septembrie inclusiv.
Art.18. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat  pentru intregul an de catre 
contribuabili, pana la data de 31 martie a anului  se acorda o bonificatie de 10%.



Art.19. Impozitul pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili,de pana la 50 lei 
inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
Art.20. In cazul  in care contribuabilul detine in proprietate mai multe terenuri  amplasate pe 
raza aceleiasi unitati administrative –teritoriale, prevederile se refera la impozitul pe teren 
cumulat. 
Art.21. Taxa pe teren se plateste lunar pina la data de 25 ale lunii urmatoare fiecarei luni din 
perioada de valabilitate a contractului prin care se  transmite dreptul de concesiune 
,inchiriere,administrare ori folosinta(Art 467 aln 1-5)

III. IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT 
Art.22. Impozitul  pe mijloacele de transport, se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a 
acestuia, prin inmultirea fiecarei 200 cm3 sau  fractiune din aceasta cu suma  corespunzatoare 
din tabelul urmator: (art 470 aln 2)

Nr
. 
crt
.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică
Lei/200 cm3 
sau fracţiune 
din aceasta

I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) An
2020

Indexat

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea 
cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv

8 8

2 Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de 
peste 1.600 cm3

9 9

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3

inclusiv
19 20

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3

inclusiv
75 78

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3

inclusiv
151 157

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 303 315
7 Autobuze, autocare, microbuze 25 26
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 

autorizată de până la 12 tone, inclusiv
31 32

9 Tractoare înmatriculate 19 20
II. Vehicule înregistrate
1 Vehicule cu capacitate cilindrică lei/2

00
cm3

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2 2
1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4 4
2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 52

lei/a
n

54
lei/an

Art.23. In cazul   mijloacelor de transport  hibride, impozitul se reduce cu 50%(art 470 aln 3)
Art.24. In cazul unui atas , impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pe 
motocicletele respective.( Art 470 alin 4)



Art.25. In cazul unui  de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 to , 
impozitul pe mijloace de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul 
urmator (Art 470 alin 5);

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 
admisă

Impozitul
(în lei/an)
Ax(e) 
motor(oare) cu
sistem de 
suspensie 
pneumatică 
sau 
echivalentele 
recunoscute

Alte sisteme 
de suspensie 
pentru axele 
motoare

I două axe
An 
2020

Indexat
An 
2020

Indexat

 1
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 
tone

0 0 149 155

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

149 155 413 429

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

413 429 581 603

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

581 603 1315 1365

 5 Masa de cel puţin 18 tone 581 603 1315 1365
I
I

3 axe

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

149 155 259 268

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

259 268 532 552

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

532 552 691 717

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

691 717 1066 1107

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

1066 1107 1656 1719

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

1066 1107 1656 1719

 7 Masa de cel puţin 26 tone 1066 1107
1.65

6
1719

I
I
I

4 axe

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

691 719 701 728



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

701 728 1094 1136

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

1094 1136 1737 1803

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

1737 1803 2577 2675

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

1737 1805 2577 2675

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1737 1805 2577 2675

      In cazul unei combinatii de autovehicule un autovehicul articulate sau tren rutier, de transport
de marfa cu masa totala  maxima autorizata egala sau mai mare de 12 to , impozitul pe 
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul urmator (Art 470 
alin 6);

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă

Impozitul
(în lei/an)
Ax(e) 
motor(oare) cu 
sistem de 
suspensie 
pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute

Alte sisteme de 
suspensie pentru
axele motoare

I 2 + 1 axe
An

2020
Indexat

An
2020

Indexat

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

0 0 0 0

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

0 0 0 0

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

0 0 67 70

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

67 70 154 160

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

154 160 360 374

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

360 374 465 483

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

465 483 840 872

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

840 872 1473 1529

 9 Masa de cel puţin 28 tone 840 872 1473 1529
II 2+2 axe

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

144 150 336 349

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică 336 349 552 573



de 26 tone

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

552 573 811 842

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

811 842 979 1016

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

979 1016 1608 1669

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

1608 1669 2231 2316

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

2231 2316 3388 3517

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

2231 2316 3388 3517

 9 Masa de cel puţin 38 tone 2231 2316 3388 3517
II
I

2+3 axe

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

1776 1843 2472 2566

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

2472 2566 3359 3487

 3 Masa de cel puţin 40 tone 2472 2566 3359 3487
I
V

3+2 axe

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

1.569 1629 2179 2262

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

2179 2262 3014 3129

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

3014 3129 4458 4627

 4 Masa de cel puţin 44 tone 3014 3129 4458 4627
V 3+3 axe

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

892 926 1079 1120

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

1079 1120 1613 1674

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

1613 1674 2567 2665

 4 Masa de cel puţin 44 tone 1613 1674 2567 2665

 Art.26. In cazul unei remorci ,al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o  
combinatie de autovehicule prevazute la alin 6 taxa asupra mijlocului de transport este egala cu 
suma corespunzatoare din tabelul urmator (Art 470 alin 7):

Masa totală maximă autorizată Impozit



- lei -
An 2020 Indexat

a. Până la 1 tonă, inclusiv 9 9
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de
3 tone

36 37

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

54 56

d. Peste 5 tone 67 70

Art.27.  In cazul  mijloacelor de transport pe  apa impozitul pe mijlocul de transport este egal cu 
suma corespunzatoare din   tabelul urmator (art 470 aln 8)

Mijlocul de transport pe apă
Impozit
- lei/an -

An 2020 Indexat
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit 
şi uz personal

22 23

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 59 61
3. Bărci cu motor 220 228
4. Nave de sport şi agrement 1171 1215
5. Scutere de apă 220 228
6. Remorchere şi împingătoare: 0 0
a) până la 500 CP, inclusiv 585 607
b) peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 951 987
c) peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1462 1518
d) peste 4000 CP 2340 2429
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracţiune 
din acesta

190 197

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: 0 0
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, 
inclusiv

190 197

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone
şi până la 3000 de tone, inclusiv

293 304

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 513 532

Plata impozitului

Art.28. Impozitul pe  mijlocul de transport se plateste anual, in  doua rate egale, pana la datele de
31 martie si 30 septembrie inclusiv.
Art.29. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe  mijlocul de transport , datorat  pentru 
intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie a anului  se acorda o bonificatie de 
10%.
Art.30. Impozitul  anual pe mijlocul de transport , datorat aceluiasi buget local de catre 
contribuabili,de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata.
Art.31. In cazul  in care contribuabilul detine in proprietate mai multe mijloace de transport  
pentru care impozitul este datorat bugetului local  al aceleiasi unitati administrative- teritoriale, 
suma de 50 lei se refera la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.(art 470 aln 
1,2,3)



IV. TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR
AVIZELOR SI AUTORIZATIILOR  

Art.32.(1.)Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban este egala cu suma 
stabilita conform tabelului urmator: (art 474 aln 1)
            (2.) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru zona rurală este egală cu 
50% din taxa stabilită pentru eliberarea certificatului de urbanism in mediul urban
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de 
urbanism

Impozit
- lei -

An 2020 Indexat Mediu
rural

a) până la 150 m2, inclusiv 6 6 3
b) între 151 şi 250 m2, inclusiv 7 7 4
c) între 251 şi 500 m2, inclusiv 9 9 5
d) între 501 şi 750 m2, inclusiv 13 13 6
e) între 751 şi 1.000 m2, inclusiv 15 16 8
f) peste 1.000 m2 15 +

0,01
lei/m2,
pentru
fiecare
m2 care
depăşeşt
e 1.000

m2

16 + 0,01
lei/m2,
pentru
fiecare
m2 care

depăşeşte
1.000 m2

8+ 0,01
lei/m2,
pentru
fiecare
m2 care

depăşeşte
1.000 m2

(1)Taxa pentru  eliberarea certificatelor de urbanism 
pentru zona rursala este egala cu 50% din taxa 
stabilita conform alin (1)
Art 474 alin (4)  Taxa pentru  avizarea certificatului 
de urbanism de catre comisia de urbanism si 
amenajarea teritoriului , de catre primari sau de 
structurile de specialitate din cadrul consiliului 
judetean

16 17

Art 474(alin 10)  Taxa pentru eliberarea autorizatiei  
de foraje sau escavari necesare lucrarilor de cercetare 
si prospectare a terenurilor in  etapa efectuarii 
studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicarile  
topografice, sondele de gaze , petrol si alte excavari

10 10

Art 474 (alin 14) Taxa pentru autorizarea amplasarii 
de chioscuri, containere,tonete,cabine,spatii de 
expunere,corpuri si a panouri  de afisaj,firme si 
reclame situate pe caile si in spatiile publice

8 lei
pentru
fiecare

mp
de

suprafata
ocupata

de

8 lei pentru fiecare
mp

de  suprafata ocupata
de constructie



construct
ie

Art 474( alin 15)Taxa pentru eliberarea unei 
autorizatii privind lucrarile  de racorduri si 
bransamente la retelele  publice de apa, 
canalizare,gaze, termice, energie electrica, telefonie si
televiziune  prin cablu.

14 lei
pentru
fiecare
racord

15 lei pentru fiecare
racord

Art 474(alin 16) Taxa pentru eliberarea  certificatului 
de nomenclatura stradala si adresa

9 9

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

21 22

Art 475 (alin  2) Taxa pentru atestatului de  
producator 
Taxa pentru  eliberarea carnetului de comercializare  
a produselor din sectorul agricol

42

31

44

32

                         
Art 475 (alin  3) Taxa pentru eliberarea /vizarea anuala a 
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentative 
publica.

    

1Taxa pt  viza anuala  pentru unitatile de alimentative publica, cu 
suprafata pana la 50 mp inclusiv

105 109

Taxa pt  viza anuala  pentru unitatile de alimentative publica, 
cu suprafata intre  51 mp si 100 mp inclusiv  

209 217

Taxa pt  viza anuala  pentru unitatile de alimentative publica, 
cu suprafata intre  101  mp si 500 mp inclusiv  

314 326

2.  Taxa pt.  viza anuala pentru unitatile  de alimentatie publica,
care au o suprafata  mai mare de 500 mp

4184 4343

V. TAXA PENTRU  FOLOSIREA MIJLOACELOR DE
RECLAMA SI PUBLICITATE 

Art.33. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate  se calculeaza prin aplicarea unei cote de 
3% la valoarea serviciilor de reclama si publicitate (art 477 al 4 si 5)

Art 478( alin 2)1.  Taxa pentru afisaj in  scop de reclama  si 
publicitate:

- lei /mp sau fractiune
de mp

An
2020

Indexat

in cazul unui afisaj situate in locul in care persoana deruleaza o 
activitate economica

32 33

      b-in cazul oricarui altui panou ,afisaj sau oricarei altei structuri de 
afisaj pentru  reclama si publicitate

24 25



VI. IMPOZITELE PE SPECTACOLE 

Art.34. Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din
vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor dupa cum urmeaza:
 a)    2%  in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru,balet, 
opera,operetta,concert filarmonic sau alta manifestare muzicala, prezentarea unui film la 
cinematograf,un spectacol de circ sau orice competitive  sportive interna sau international:
 b)      5% in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate  la lit  a. (art 481 alin 
2)

Alte taxe locale  
Impozit

-lei-
An

2020
Indexat

Art 486(alin 4) Taxa  pentru indeplinirea procedurii de divort pe 
cale administrative.

523 543

Art 486(alin 5) Taxa pentru  eliberarea de copii heliografice de pe 
planuri cadastrale sau de pe alte  asemenea planuri,detinute de 
consiliile locale stabileşte o taxă de până la 32 lei, inclusiv

33 34

VII. ALTE TAXE LOCALE 

Art.35. Alte taxe locale

Impozit
-lei-

An 2020 Indexat
Taxa zilnica pentru utilizarea temporară a 
locurilor publice            

14 lei/zi 15 lei/zi

Taxa participare la licitatie 10 lei 10 lei/zi
Taxa garantie 10% 10%
Taxa inregistrare motoscuter 27 lei 28 lei
Taxa placuta de inmatriculare 21 lei 22 lei
Taxa placuta pentru caruta 21 lei 22 lei
Inchiriat salon nunti 837 lei/eveniment/

314 lei / parastas
869 lei/eveniment/

326 lei/parastas
Inchiriat camin cultural -Saveni 1046 lei/eveniment 1086 lei/ eveniment
Inchiriat camin cultural- Fratilesti 209

lei/eveniment/105
lei parastas

217
lei/eveniment/109 lei

parastas
Taxa placuta tractor 21 lei 22 lei
Taxa pornire licitatie  concesionat teren 
intravilan  pentru constructii locuinte 

0,20 lei mp/an 0,20 lei mp/an

Taxa Xerox 0.50 lei/pagina 0.50 lei/pagina



Taxa pornire licitatie  teren aferent 
spatiului 

10.00 lei /mp/luna 10.00 lei /mp/luna

Taxa pornire licitatie  inchiriat spatiu 2.00 lei /mp/an 2.00 lei /mp/an
Pret mc. apa 1,59 lei /mc 1,59lei /mc
Taxa apă pt persoanele fără apometru - 95 lei/gospodărie/an
Taxa gunoi 6 lei/persoană/lună 6 lei/persoană/lună

VIII. ALTE DISPOZIȚII COMUNE 

Art 36. Pentru  terenul  agricol nelucrat  timp de  2 ani  consecutivi, consiliul local  majoreaza 
impozitul pe teren cu 100%  incepand cu al  treilea an,in conditiile  stabilite prin hotarare a 
consiliului local. Art 489(alin 4) 
Art.37. Criteriile de la art. 36 se adopta prin hotărâre a consiliului local

IX. SANCTIUNI

(1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage răspunderea disciplinară, contravențională
sau penală, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
(2) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât
să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni:
a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin.
(10) lit. c), alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin.
(2), (4), (5) și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483
alin. (2)
b) nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c),
alin. (12) și (13), art. 466 alin. (2), (5) și alin. (7) lit. c), alin. (9) și (10), art. 471 alin. (2), (4), (5)
și alin. (6) lit. b) și c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) și art. 483 alin. (2).
(3) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 70 lei la 279  lei
( Cod Fiscal),  de la 73 lei la 292 lei ( Indexat), iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279
lei la 696 lei ( Cod Fiscal) si de la 292 lei la 728 lei ( Indexat).
(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și gestionarea,
după caz, a abonamentelor  și a biletelor  de intrare la spectacole constituie  contravenție  și se
sancționează cu amendă de la 325 lei  la 1.578 lei  ( Cod Fsical)  si de la 340 lei  la 1651 lei
( Indexat).
(4.1) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin.
(12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenție
și se sancționează cu amendă de la 500 la 2.500 lei ( Cod Fiscal ) si de la 523 lei la 2616 lei
( Indexat).
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3)
și (4) se majorează cu 300%.
(6)  Constatarea  contravențiilor  și  aplicarea  sancțiunilor  se  fac  de  către  primari  și  persoane
împuternicite din cadrul autorității administrației publice locale.
(7) Limitele  amenzilor  prevăzute la alin.  (3) și  (4) se actualizează prin hotărâre a consiliilor
locale conform procedurii stabilite la art. 491.
(8) Contravențiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe
loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la
data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.
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