MUNICIPIUL ALEXANDRIA
CONSILIUL LOCAL

ANEXA
LA HCL NR……./…………..

TABLOUL
CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,
PRECUM SI AMENZILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2022
I. CODUL FISCAL-TITLUL IX-Impozitele si taxele locale
VALORILE IMPOZABILE PREVAZUTE LA ART. 457 ALIN. (2), IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU INTR-O
ANUMITA SUMA IN LEI SI CARE SE INDEXEAZA/AJUSTEAZA, IN CONDITIILE ART.491 , PRECUM SI AMENZILE CARE SE
ACTUALIZEAZA POTRIVIT ART. 493 ALIN. (7)
CAPITOLUL II-IMPOZITUL SI TAXA *) PE CLADIRI

A. PERSOANE FIZICE
Art. 457 alin.(1). In cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladirile rezidentiale si cladirile anexa, se calculeaza prin aplicarea cotei de
impozitare de 0,08 % asupra valorii impozabile a cladirii.
VALORILE IMPOZABILE
Pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri, in cazul persoanelor fizice
Art.457 alin. (2)
NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2022

Tipul cladirii

Valoare impozabila

-lei/m2

Cu instalatii de apa, canalizare, electrice Fara instalatii de apa, canalizare,
si incalzire (conditii cumulative)
electricitate sau incalzire

A. Cladire cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori din
caramida arsa sau orice alte materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic.
B. Cladire cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala, din
caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale nesupuse
unui tratament termic si/sau chimic.

1

1128,46

677,07

338,53

225,69

C. Cladire-anexa cu cadre din beton armat sau cu pereti exteriori
din caramida arsa sau orice alte materiale rezultate in urma unui
tratament termic si/sau chimic.
D. Cladire –anexa cu pereti exteriori din lemn, din piatra naturala,
din caramida nearsa, din valatuci sau din orice alte materiale
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic.
E. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi
amplasate la subsol, la demisol si/sau mansarda, utilizate ca
locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A-D.
F. In cazul contribuabilului care detine la aceeasi adresa incaperi
amplasate la subsol, la demisol si/sau mansarda, utilizate in alte
scopuri decat cel de locuinta, in oricare dintre tipurile de cladiri
prevazute la lit. A-D.

225,69

197,47

141,04

84,62

75% din suma care s-ar aplica
cladirii

75% din suma care s-ar aplica
cladirii

50% din suma care s-ar aplica
cladirii

50% din suma care s-ar aplica
cladirii

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/m2 , din tabelul de mai sus.
Art. 457 alin. (6) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care este amplasata cladirea, prin
inmultirea valorii determinate conform alin. (2)-(5) cu coeficientul de corectie corespunzator din tabelul de mai jos ( Municipiul Alexandria este
de rangul II- conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritorului national-sectiune a -IV-a); zonele in cadrul
localitatii sunt stabilite prin H.C.L. nr. 14/2008 si H.C.L. nr.412/2019 , prevazut in tabelul urmator:
Zona din cadrul localitatii
Rangul localitatii
Coeficient de corectie pozitiva
A
II
2,40
B
II
2,30
C
II
2,20
D
II
2,10
Art. 457 alin. (7) Pentru cladirile structurate in blocuri cu mai mult de trei niveluri si 8 apartamente, coeficientul de corectie prevazut la alin.(6)
se reduce cu 0,10.
Art. 457 alin.(8) Valoarea impozabila a cladirii, determinata in urma aplicarii prevederilor alineatelor de mai sus, se reduce in functie de anul
terminarii acesteia, dupa cum urmeaza:
a) cu 50% pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani , la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;
b) cu 30% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta ;
c) cu 10% pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta .
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Art.453 lit.(e) clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială;
Art.453 lit.(f) clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile
necesare, care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;
Art. 458 alin.(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote
de 0,2% asupra valorii care poate fi:
a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul
fiscal pana la primul termen de plata din anul de referinta.In stituatia depunerii raportului de evaluare dupa primul termen de plata din anul de
referinta, acesta produce efecte incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator;
b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;
c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori
anului de referinţă.In situatia in care nu este precizata valoarea, se utilizeaza ultima valoare inregistrata in baza de date a organului fiscal.
Art.458 alin.(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul
pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.
Art.458 alin.(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei
de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.
Art. 459 alin.(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea :
a) impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 ;
b)impozitului determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial,indicate prin declaratie pe propria raspundere, si cu conditia ca cheltuielile
cu utilitatile sa nu fie inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, prin aplicarea cotei stabilite conform art. 458 asupra
valorii impozabile stabilite conform art.457, fara a fi necesara stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevazute la art.458 alin.(1).
Art. 459 alin.(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul
se calculează conform art. 457.
Art.459 alin. (3) In cazul cladirilor cu destinatie mixta, cand proprietarul nu declara la organul fiscal suprafata folosita in scop nerezidential,
potrivit alin.(1) lit.b., impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,3% asupra valorii impozabile determinate conform art.457.
Art.457 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.
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NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2022

B. PERSOANE JURIDICE

Cota aplicata asupra valorii impozabile a cladirii

Art.460 alin (1)-cota de imp. /taxa pentru cladiri rezidentiale
0,2 %
Art.460 alin (2) si (3 )- cota de imp./taxa pentru cladiri nerezidentiale
a) cota de imp. stab.prin HCL ptr. cladirile nerezidentiale
0,5 %
b) cota de imp. stab.prin HCL ptr. cladirile nerezidentiale utilizate pentru
0,4 %
activitati din domeniul agricol
Art.460 alin.(8) cota de imp./taxa pentru cladirile a caror valoare
5%
impozabila nu a fost actualizata in ultimii 5 ani anteriori anului referinta
Art.460 alin.(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului
calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform
alin. (2) sau (3).
Art.460 alin.(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea
de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în
vigoare la data evaluării;
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;
d)valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate.In situatia in care nu este precizata valoarea in documentele
care atesta proprietatea, se utilizeaza ultima valoare inregistrata in baza de date a organului fiscal;
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un
evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului,
locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.
Art.460 alin.(9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.
Art.461 alin.(2) si (6) În cazul dobandirii sau construirii, extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri
existente, cu destinatie nerezidentiala, care determină creşterea sau diminuarea valorii impozabile a cladirii cu mai mult de 25% , proprietarul are
obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de
zile de la data dobandirii sau modificării respective şi datorează impozitul pe clădiri determinat in noile conditii începând cu data de 1 ianuarie a
anului următor.
Art.461 alin.(10) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;
b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii
procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii
contractului de leasing;
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c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află clădirea, în
termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare
care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.
Art.455 alin.(2) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care se datoreaza de concesionari,
locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta, dupa caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. In cazul transmiterii ulterioare altor
entitati a dreptului de concesiune, inchiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii, taxa se datoreaza de persoana care are relatia contractuala cu
persoana de drept public.
Art.461 alin.(12) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori
folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori
folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la
care anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte.
Art.461 alin.(12^1) In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unui contract de concesiune,inchiriere,administrare sau
folosinta, care se refera la perioade mai mari de un an,titularul dreptului de concesiune,inchiriere,administrare sau folosinta are obligatia depunerii unei
declaratii la organul fiscal local in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului si datoreaza taxa pe cladiri incepand cu data de 1
ianuarie a anului urmator.
Art.461 alin. (13) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să
depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a
înregistrat situaţia respectivă.
Art.462 alin.(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe cladiri,datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie
inclusiv a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%.

CAPITOLUL III- IMPOZITUL SI TAXA *) PE TEREN
IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN- categoria de folosinta terenuri cu constructii
Art.465 alin.(2)
- lei/ha NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2022
Zona in cadrul localitatii

Nivelurile impozitului/taxei conform rangului II de localitate

A
B
C
D

Pers. Fizice
10908
8323
6020
2385

Pers. Juridice
10908
8323
6020
2385
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IMPOZITUL/TAXA *) PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN- ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECAT
CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII
Art. 465 alin. (4)
Conform rangului II de localitate (coeficient de corectie 4,00)
- lei/haNr.
Crt. Zona

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2022
Zona A
p.juridice

Zona B
p.juridice

Zona C
p.juridice

Zona D
p.fizice
p.juridice

Categoria de
folosinta

p.fizice

1.
2.
3.
4.

Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie

31,60
23,69
23,69
51,90

31,60
23,69
23,69
51,90

23,69
21,42
21,42
39,48

23,69
21,42
21,42
39,48

21,42
16,92
16,92
31,60

21,42
16,92
16,92
31,60

16,92
14,65
14,65
21,42

16,92
14,65
14,65
21,42

5.
6.

Livada
Padure sau alt
teren cu vegetatie
forestiera
Teren cu ape
Drumuri si cai
ferate
Teren
neproductiv

59,80
31,60

59,80
31,60

51,90
23,69

51,90
23,69

39,48
21,42

39,48
21,42

31,60
16,92

31,60
16,92

16,92
x

16,92
x

14,65
x

14,65
x

9,02
x

9,02
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

7.
8.
9.

p.fizice

p.fizice

NOTA: - Avand in vedere prevederile Legii nr. 227/2015, art. 465, alin. (5) in tabelul de mai sus se va aplica coeficientul de corectie
de 4,00, corespunzator rangului II de localitate stabilit prin Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal si H.G.nr.1/2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal ;
pentru municipiul Alexandria.
Art. 466 alin.(1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului
fiscal anterior.
Art. 466 alin.(2) În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul
fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe teren începând
cu data de 1 ianuarie a anului următor.
Art. 466 alin.(3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana
care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.
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IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN
Art. 465 alin. (7)
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
5.1
6.
6.1
7.

- lei/haCategoria de folosinta

Teren cu constructii
Teren arabil
Pasune
Faneata
Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr crt.5.1
Vie pana la intrarea pe rod
Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt.6.1
Livada pana la intrarea pe rod

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2022
PERSOANE FIZICE

PERSOANE JURIDICE

25,62
47,90
23,40
23,40
54,58
0
54,58
0

25,62
47,90
23,40
22,80
54,58
0
54,58
0

Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera, cu exceptia celui prevazut la nr.
10,02
10,02
crt.7.1
7.1 Padure in varsta de pana la 20 ani si padure cu rol de protectie
0
0
8. Teren cu apa, altul decat cel cu amenajari piscicole
2,27
2,27
8.1 Teren cu amenajari piscicole
30,07
30,07
9. Drumuri si cai ferate
0
0
10. Teren neproductiv
0
0
NOTA : Impozitul pe terenul amplasat in extravilan se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului exprimata in hectare cu suma
corespunzatoare prevazuta in tabelul de mai sus, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art.457 alin.(6):
- pentru persoane fizice, conform rangului II de localitate : coeficientul 2,40 pentru zona A, coeficientul 2,30 pentru zona B,
coeficientul 2,20 pentru zona C, coeficientul 2,10 pentru zona D.
- pentru persoane juridice , conform rangului II de localitate : coeficientul 2,40 pentru zona A, coeficientul 2,30 pentru zona B,
coeficientul 2,20 pentru zona C, coeficientul 2,10 pentru zona D.
Art. 463 alin. (2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în
administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe teren, care se datorează de concesionari,
locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. În cazul transmiterii ulterioare altor
entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra terenului, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu
persoana de drept public.
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Art.466 alin.(9) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare ori
folosinţă care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori
folosinţă are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la
care anexează o situaţie centralizatoare a acestor contracte.
Art.466 alin.(9^1)) În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori
folosinţă care se referă la perioade mai mari de un an, titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligaţia depunerii
unei declaraţii la organul fiscal local, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a contractului si datoreaza taxa pe teren incepand cu data de
1 ianuarie a anului urmator.
Art. 466 alin. (6) În cazul terenurilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din
măsurătorile executate în condiţiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în
vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele
fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor celui în care se înregistrează lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, ca anexă la declaraţia fiscală.
Art.466 alin.(7) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:
a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;
b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren se datorează de locator,
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a
bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;
c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află terenul, în
termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare
care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.
Art.467 alin.(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului/taxei pe teren, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de 31 martie
inclusiv a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%.

CAPITOLUL IV- IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
Art. 468 alin. (4) In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe
mijlocul de transport se datoreaza de locatar.
Art.471 alin.(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui
mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.
Art.471 alin.(2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui
rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe
mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.
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Art.471 alin.(3) In cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romania, proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie
la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competena are domiciliul, sediul sau punctul de lucru,dupa caz,in termen de 30 de zile de la data
eliberarii cartii de identitate a vehiculului (CIV) de catre Registrul Auto Roman si datoreaza impozit pe mijloacele de transport incepand cu data de 1
ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii acestuia in Romania.
Art. 470 alin. (2) In cazul oricareia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea
cilindrica a acestuia prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:
NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL FISCAL 2022
Suma in lei, pentru fiecare grupa de 200 cm3 sau fractiune
din aceasta
Persoane fizice
Persoane juridice

Mijloace de transport cu tractiune mecanica

I)Vehicule inmatriculate
1. Motociclete,tricicluri,cvadricicluri si autoturisme cu capacitatea cilindrica
de pana la 1600 cm3, inclusiv.

Lei/200 cmc sau fractiune din aceasta
9,02
9.02

2. Motociclete,tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste
1600 cm3.

10,15

10,15

20,30

20,30

81,24

81,24

162,49

162,49

327,25
27,08
33,85

327,25
27,08
33,85

20,30

20,30

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica cuprinsa intre 1601 cm3 si 2000 cm3,
inclusiv.
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica cuprinsa intre 2001 cm3 si 2600 cm3,
inclusiv.
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica cuprinsa intre 2601 cm3 si 3000 cm3,
inclusiv.
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3.
7. Autobuze, autocare, microbuze.
8. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de
pana la 12 tone inclusiv.
9. Tractoare inmatriculate
II)Vehicule inregistrate
1.Vehicule cu capacitate cilindrica
1.1.Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica mai mica decat 4800 cmc
1.2.Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica mai mare decat 4800 cmc
2.Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata
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Lei/200 cmc
4,50
6,76
169,26 lei/an

4,50
6,76
169,26 lei/an

Art. 470 alin. (3) In cazul mijloacelor hibride, impozitul se reduce cu 100%
Art. 470 alin. (4) In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.
Sumele prevazute in tabelul prevazut la art.470 alin.(5) si (6) se indexeaza anual in functie de rata de schimb a monedei euro in vigoare in prima zi
lucratoare a lunii octombrie a fiecarui an si publicata in Jurnalul Uniunii Europene si de nivelurile minime prevazute in Directiva 1999/62/CE de
aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor infrastructuri.
Art.470 alin.(7)

REMORCI,SEMIREMORCI SAU RULOTE CARE NU FAC PARTE DINTR-O COMBINATIE DE AUTOVEHICULE

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL FISCAL 2022
Impozit - lei/an
Persoane fizice
Persoane juridice
10,15
10,15
38,36
38,36
58,67
58,67
72,21
72,21
Mijloace de transport pe apa
23,69
23,69
63,18
63,18
236,98
236,98
1262,73
1262,73
236,98
236,98
X
X
630,80
630,80
1025,75
1025,75
1577,58
1577,58
2524,36
2524,36
205,36
205,36
X
X
205,36
205,36
315,97
315,97

Masa totala maxima autorizata

a) Pana la 1 tona inclusiv
b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone
d) Peste 5 tone
Art.470 alin. (8)
1. Luntre, barci fara motor, folosite pentru pescuit si uz personal
2. Barci fara motor, folosite in alte scopuri
3. Barci cu motor
4. Nave de sport si agrement
5. Scutere de apa
6. Remorchere si impingatoare:
a) pana la 500 CP inclusiv
b) peste 500 CP si pana la 2.000 CP inclusiv
c) peste 2.000 CP si pana la 4.000 CP inclusiv
d) peste 4.000 CP
7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta
8. Ceamuri, slepuri si barje fluviale:
a) cu capacitate de incarcare de pana la 1.500 de tone inclusiv
b) cu capacitate de incarcare de peste 1.500 de tone si pana la
3.000 tone inclusiv
c) cu capacitate de incarcare de peste 3.000 de tone
552,94
552,94
Art.472 alin.(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru intregul an de catre contribuabili, pana la data de
31 martie inclusiv a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%.
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CAPITOLUL V-TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR
Art.474 alin.(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de
urbanism, in mediul urban
Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL FISCAL 2022
Taxa - lei
Persoane fizice

a) Pana la 150 m2 inclusiv
b) Intre 151 si 250 m2 inclusiv
c) Intre 251 si 500 m2 inclusiv
d) Intre 501 si 750 m2 inclusiv
e) Intre 751 si 1000 m2 inclusiv
f) Peste 1000 m2
Art. 474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii
de construire pentru o cladire rezidentiala sau cladireanexa
Art. 474 alin. (10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de
foraje sau excavari necesare lucrărilor de cercetare şi
prospectare a terenurilor
Art. 474 alin. (12) Taxa pentru eliberarea autorizatiei
necesare pentru lucrarile de organizare de santier in
vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in
alta autorizatie de construire
Art.474 alin. (13) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de
amenajare de tabere de corturi, casute sau rulote ori
campinguri
Art.474 alin. (14) Taxa pentru autorizarea amplasarii de
chioscuri,containere, tonete, cabine, spatii de expunere,
corpuri si panouri de afisaj ,firme si reclame situate pe
caile si in spatiile publice
Art.474 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de
construire pentru orice alta constructie decat cele
mentionate la alin.5

6,68
7,80
10,02
12,25
14,48
2
15,60+0,01 lei/ m pentru fiecare m2 care
depaseste 1.000 m2
0,5% din valoarea autorizata a lucrarii

Persoane juridice
6,68
7,80
10,02
12,25
14,48
15,60+0,01 lei/ m2 pentru fiecare m2
care depaseste 1.000 m2
0,5% din valoarea autorizata a lucrarii

7,80 lei inclusiv pentru fiecare m2
afectat

7,80 lei inclusiv pentru fiecare m2 afectat

3,0 % din valoarea autorizata a
lucrarilor de organizare de santier

3,0 % din valoarea autorizata a
lucrarilor de organizare de santier

2% din valoarea autorizata a lucrarilor
de constructie

2% din valoarea autorizata a lucrarilor
de constructie

7,80 lei inclusiv pentru fiecare m2 de
suprafata ocupata de constructie

7,80 lei inclusiv pentru fiecare m2 de
suprafata ocupata de constructie

1,0 % din valoarea autorizata a
lucrarilor de constructie, inclusiv
valoarea instalatiilor aferente

1,0 % din valoarea autorizata a
lucrarilor de constructie, inclusiv
valoarea instalatiilor aferente
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Art.474 alin. (8) Taxa pentru prelungirea unui autorizatii
de construire
Art.474 alin.(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de
desfiintare totala sau partiala, a unei constructii
Art.474 alin. (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat
de urbanism
Art.474 alin. (15) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii
privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele
publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie
electrica, telefonie si televiziune prin cablu
Art.474 alin. (4) Taxa pentru avizarea certificatului de
urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea
teritoriului, de catre primar sau de structurile de
specialitate din cadrul consiliului judetean
Art.474 alin. (16) Taxa pentru eliberarea certificatului de
nomenclatura stradala si adresa
Art.475 alin.(1) Taxa pentru eliberarea autorizatiilor
sanitare de functionare
Art.475 alin.(2) Taxa pentru eliberarea atestatului de
producator , respectiv pentru eliberarea carnetului de
comercializare a produselor din sectorul agricol

30 % din valoarea taxei pentru
eliberarea certificatului sau a
autorizatiei initiale
0,1% din valoarea impozabila stabilita
pentru determinarea impozitului pe
cladiri, aferenta partii desfiintate
30 % din valoarea taxei pentru
eliberarea certificatului sau a
autorizatiei initiale
12,25 lei inclusiv pentru fiecare racord

Art.475 alin.(3) Taxa pentru eliberarea/ vizarea anuala a
autorizatiei privind desfasurarea activitatilor enumerate
mai jos *
- pana la 50 m2 inclusiv
- intre 51 m2 - 150 m2 inclusiv
- intre 151 m 2 - 350 m2 inclusiv
- intre 351 m2 - 500 m2 inclusiv
- peste 500 m2

12,25 lei inclusiv pentru fiecare racord

15,60

15,60

10,02

10,02

20,05

20,05

76,00

76,00

226,00
564,00
1129,00
1693,00
4515,00
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30 % din valoarea taxei pentru
eliberarea certificatului sau a
autorizatiei initiale
0,1% din valoarea impozabila stabilita
pentru determinarea impozitului pe
cladiri, aferenta partii desfiintate
30 % din valoarea taxei pentru
eliberarea certificatului sau a
autorizatiei initiale

226,00
564,00
1129,00
1693,00
4515,00

*) - Art. 475 alin (3) – Persoanele a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a
băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează
bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru
eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:
a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 mp, inclusiv;
b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp.
Art.475 alin. (5) – Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor prevazute la alin.(3), în cazul în care persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de
lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află sediul sau punctul de lucru.

CAPITOLUL VI –TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE
NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2022
Cota
lei/m2 sau fractiune de m2
3 % la valoarea serviciilor de reclama
si publicitate
x

Specificatie
Taxa pentru servicii de reclama si publicitate
Art.477 alin. (5) - Cota stabilita prin H.C.L
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
x
x
Art. 478 alin. (2)
a) In cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o
activitate economica
x
32,30
b) In cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru
reclama si publicitate
x
23,40
Art.478 alin.(2) Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual prin inmultirea numarului de metrii patrati sau a
fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului pentru reclama si publicitate cu sumele din tabelul de mai sus.

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE
NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL FISCAL 2022
Cota

Specificatie
Art. 481 alin. (2)
a)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;
b) orice alte manifestari artistice decat cele enumerate la litera a)

2% asupra sumelor incasate din vanzarea biletelor de intrare
si a abonamentelor
5% asupra sumelor incasate din vanzarea biletelor de intrare
si a abonamentelor
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CAPITOLUL IX - ALTE TAXE LOCALE
Art. 486 alin.(2) – se aplica prevederile stabilite prin HCL nr.57/2008,
HCL nr.123/2008, HCL nr. 24/2009 modificata si completata de HCL
nr.29/2013, HCL nr.194/2013, HCL nr.386/2015, HCL nr.102/2015,
HCL nr.95/2016, H.C.L. nr.45/2018, HCL nr.4/2021.
Art.486 alin. (2) si (3) - Taxa anuala pentru detinerea sau utilizarea
echipamentelor si utilajelor destinate obtinerii de venit, care folosesc
infrastructura publica locala.
Art.486 alin.(4) Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale
administrativa
Art.486 alin. (5) Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe
planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute de consiliile
locale

NIVELURILE INDEXATE PENTRU ANUL FISCAL 2022
Persoane fizice
39 lei/an
575
32,30 lei inclusiv pentru fiecare m2
sau fractiune de m2

LISTA ECHIPAMENTELOR SI UTILAJELOR:
1. Autocositoare;
2. Autoexcavator (excavator pe autosasiu);
3. Autogreder sau autogreper;
4. Buldozer pe pneuri;
5. Compactor autopropulsat;
6. Excavator cu racleti pentru sapat santuri, excavator cu rotor pentru sapat santuri sau excavator pe pneuri ;
7. Freza autopropulsata pentru canale sau pentru pamant stabilizat ;
8. Freza rutiera ;
9. Incarcator cu o cupa pe pneuri (Ifron I.F.80 ; TIH) ;
10. Instalatie autopropulsata de sortare-concasare ;
11 Macara cu greifer ;
12. Macara mobila pe pneuri ;
13. Macara turn autopropulsata ;
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Persoane juridice
39 lei/an
32,30 lei inclusiv pentru fiecare m2
sau fractiune de m2

14. Masina autopropulsata pentru oricare din urmatoarele :
a) lucrari de terasamente ;
b) constructia si intretinerea drumurilor ;
c) decopertarea imbracamintii asfaltice la drumuri ;
d) finisarea drumurilor;
e) forat;
f) turnarea asfaltului;
g) inlaturarea zapezii ;
15. Sasiu autopropulsat cu fierastrau pentru taiat lemne ;
16. Tractor pe pneuri ;
17. Troliu autopropulsat ;
18. Utilaj multifunctional pentru intretinerea drumurilor ;
19. Vehicul pentru pompieri pentru derularea furtunurilor de apa ;
20. Vehicul pentru macinat si compactat deseuri ;
21. Vehicul pentru marcarea drumurilor ;
22. Vehicul pentru taiat si compactat deseuri ;
23. Autostivuitor (motostivuitor) ;
24. Combina agricola pentru recoltat cereale sau furaje ;
25. Plug de zapada autopropulsat ;
26. Alte vehicule, echipamente sau utilaje.
PROCEDURA :
Taxa instituita este anuala, se calculeaza pentru fiecare echipament si utilaj detinut sau utilizat de contribuabili-persoane fizice/persoane juridice si se
achita pana la data de 31 martie a anului de referinta.
Orice persoana care dobandeste un echipament sau utilaj are obligatia de a depune o declaratie la compartimentul de specialitate in termen de 30 de zile
inclusiv, care urmeaza dupa data achizitiei si datoreaza impozit incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator.
Pentru echipamentele sau utilajele instrainate, taxa aferenta se da la scadere incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a produs
aceasta situatie, impozitul fiind datorat pentru intregul an fiscal de persoana care detine dreptul de proprietate la data de 31 decembrie a anului fiscal
anterior.Plata cu intarziere a taxei datorate atrage dupa sine majorari de intarziere in cuantum de 1% pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand
cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv si poate fi modificat prin acte normative. Fiecare
contribuabil declara pe proprie raspundere ca detine in proprietate astfel de echipamente sau utilaje conform declaratiei de impunere (model impus
prin legislatia in vigoare). Depunerea peste termenul de 30 de zile sau nedepunerea declaratiilor de impunere, constituie contraventii si se sanctioneaza
conform legii.
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CAPITOLUL X – SANCTIUNI
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
Specificatie
NIVELURILE INDEXATE PENTRU
ANUL FISCAL 2022
Art. 493 alin. (3) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit.a) “depunerea peste termen a
declaraţiilor de impunere prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13),
art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi
c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2) “ se sanctioneaza cu
amenda de la 791) lei la 3152) lei, iar cele de la lit.b nedepunerea declaraţiilor de impunere
prevăzute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10) lit. c), alin. (12) şi (13), art. 466 alin. (2), (5) şi
alin. (7) lit. c), alin. (9) şi (10), art. 471 alin. (2), (4), (5) şi alin. (6) lit. b) şi c), art. 474 alin. (7)
lit. c), alin.” (11), art. 478 alin. (5) şi art. 483 alin. (2) cu amenda de la 3153) lei la 7854) lei.

791)
3152)
3153)
7854)

Art. 493 alin. (4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea,
3661)
evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole
1.7812)
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3661) lei la 1.7812) lei.
LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
Art. 493 alin.(5) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute la alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%

- Contraventia prevazuta la alin.(2) lit.a) se sanctioneaza cu amenda de la
1
316 ) lei la 1.2602) lei, iar cele de la lit.b) cu amenda de la 1.2603 lei la 31404 ) lei.
- Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta
si gestiunea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.4651) lei la 7.1252) lei.
Art. 493 alin. (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 564 lei la 2.822 lei.

316 1)
1.2602)
1.260)
3.1404)
1.4651)
7.1252)
564
2.822

Presedinte de sedinta
Consilier
Ene Ionela Cornelia

________________________________________________________________
16

