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HOTARAREA Nr._14 

                                din 29.04.2021 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale,  

pentru anul 2022 
_ 

    ____________________________________________________________________________________ 

INIŢIATOR: Bot Iulian,  primarul comunei Lieşti  

Nr. şi data înregistrării proiectului de hotărâre:            4150 / 21.04.2021    

  
Consiliul local al comunei Liești, intrunit în ședință ordinară în data de  

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. 129, alin. (4), lit. c din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;  

▪ 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. 761 
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; 

▪ Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 
modificările și completările ulterioare; 

▪ art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală; 

▪ Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

▪ art. 19 și art. 20 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare; 

▪ art. 18 alin. (5) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 
protecția persoanelor, republicată, cu completările ulterioare;  
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▪ art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

▪ art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

▪ art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. (5) și alin. (8) din Legea 
serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată; 

▪  art. 10 lit. g) și art. 34 alin. (2) și (3) din Legea serviciului de iluminat public nr. 230/2006; 

▪ art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 
republicată; 

▪ art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

▪ art. 6 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 
serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

▪ art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea serviciilor comunitare pentru cadastru și agricultură, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 39/2002;  

▪ art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și 
rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2002; 

▪ Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2020, aprobate 
prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării 
regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul 
Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015; 

▪ Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. ____18__/___2013___; 

 
luând act de:  
a) Referatul de aprobare al  primarului comunei   Liesti ; 
b) Raportul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Liesti ; 
c) Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei  Liesti ; 
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 2022 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de 
condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte, 
 

în temeiul prevederilor art. 129, alin.(4), lit. c, alin. (7), lit. “i”, “ r”, “p”, art. 139, alin. (3), 
lit “c”, precum si al art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. NR. 57/2019  privind Codul administrativ . 

 
 
 
 

                                                                            HOTĂRĂŞTE : 
 
 
Art.1. Se aprobă impozitele şi taxele locale pentru anul 2022  după cum urmează: 
(1) Nivelurile în sume fixe se stabilesc conform Titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, aşa cum sunt expuse în anexele  la prezenta hotărâre. 
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(2) Cota prevăzută la art. 457, alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte la 
 0,13% pentru clădirile rezidențiale și clădirile – anexă, aflate în proprietatea persoanelor 
fizice, aplicată asupra valorii impozabile a clădirii. 
(3) Cota prevăzută la art. 458, alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte la 
0,28% pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice, aplicată 
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; 
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. 
(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (3), impozitul 
se 
calculează prin aplicarea cotei de 2%  asupra valorii impozabile determinate conform art. 457 
din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. 
(5) Cota prevăzută la art. 458, alin. (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte la 
 0,4 % pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice utilizate pentru 
activități din domeniul agricol aplicată asupra valorii impozabile a clădirii. 
(6) Cota prevăzută la art. 460, alin. (1) din Legea 227/2015  privind Codul Fiscal, se stabileşte la 
0,23 % pentru clădirile rezidențiale deținute de persoanele juridice, aplicată asupra valorii 
impozabile a clădirii; 
(7) Cota prevăzută la art. 460, alin. (2) din Legea 227/2015  privind Codul Fiscal, din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte la 0,83 % pentru clădirile nerezidențiale deținute 
de persoanele juridice, aplicată asupra valorii impozabile a clădirii; 
(8) Cota prevăzută la art. 460, alin. (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, la 0,4 % pentru 
clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice utilizate pentru activități din 
domeniul agricol aplicată asupra valorii impozabile a clădirii. 
(9) 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. (6), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform 
alin. (7) sau (8). 
(10) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în 
proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru 
care se datorează  impozitul/taxa şi poate fi: 
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în 
conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului 
fiscal 
anterior; 
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul 
clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 
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. 
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(11) În cazul în care proprietarul clădirii – persoană juridică nu a actualizat valoarea 
impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe 
clădiri este 5 %. 
Art.2. Impozitul pe teren se stabileşte conform art. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
Fiscal, precum şi unele măsuri adiacente în funcţie de rangul localităţii, pe categorii de folosinţă şi 
zone, potrivit anexei nr. 2 pct. II. – IMPOZITUL PE TEREN - persoane fizice şi juridice; 
Art.3. Bonificaţia  prevăzută la art. 462, alin. (2) şi art. 467, alin.(2), art. 472 alin.(2) din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal, pentru plata integrală a impozitului până la data de 31 martie 
2022 se acordă  contribuabililor persoane fizice  si juridice  astfel  : 
a) în cazul impozitului pe cladiri la 10%; 
b) în cazul impozitului pe teren la 10%; 
c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10%. 
Art.4. În conformitate cu art. 477, art.478 și 481 impozitul pe spectacole si taxa de reclamă şi 
publicitate se stabilesc în anul 2022, conform anexei nr. 2 pct. IV – IMPOZITUL PE SPECTACOLE - 
și 
pct. V – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE -, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5.(1) Potrivit art. 484 din Legea nr. 227/2015  privind  Codul fiscal, pentru anul 2022, în 
comuna Liesti se va aplica , în continuare , taxa locală specială  de salubrizare. 
(2) Taxa locală special de salubrizare este datorată de către utilizatori persoane fizice  şi 
persoane juridice pentru prestaţiile de care aceştia beneficiază individual , fără contract  încheiat 
cu operatorul serviciului de salubrizare şi se stabileşte în cuantumurile prevăzute în Anexa nr. 4, 
pct.7. 
(3) Persoanele fizice care nu îşi actualizează  componenţa gospodăriei în Registrul agricol , vor fi 
impuse conform evidenţelor existente. 
Art.6. (1) În conformitate cu art. 455 alin (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 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 reprezintă sarcina fiscală a 
concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în 
condiţii similare impozitului pe clădiri. 
(2)Taxa pe clădiri se stabileşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de 
concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 
(3)În cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, 
fiecare 
dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spaţiile situate în partea din 
clădire aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale 
proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul 
pentru clădirea respectivă. 
Art.7. (1) În conformitate cu  art. 463 alin. (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, pentru 
terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren 
care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare 
sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren. 
(2)Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de 
concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă. 
(3)În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare 
proprietar 
datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot 
stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o 
parte egală din impozitul pentru terenul respectiv. 
Art.8. (1) În conformitate cu art. 456 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, nu se 
datorează impozit/taxă pentru clădiri menționate în aliniatul (1) lit. a) – w) din articolul 
menţionat. 
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(2) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate 
pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul 
unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care 
este îndeplinită această condiţie. 
Art.9. (1) Terenurile pentru care nu se datorează impozit, potrivit art. 464 din Legea 
nr.227/2015 
privind Codul Fiscal, sunt cele nominalizate în alin (1), lit. a) - y) al aceluiaşi articol. 
(2) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate 
pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul 
unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care 
este îndeplinită această condiţie. 
Art. 10. (1) În conformitate cu art. 470 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, 
impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, 
prin 
înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din 
anexa nr. 2 pct. III. 1. aplicându-se un nivel de impozite în sume cuprinse între 8 -323 lei/200cmc 
în funcţie de autovehicul,  
(2) În conformitate cu art. 470 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în cazul unui 
autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, 
impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 2 
pct. III.3. 
(3) În conformitate cu art. 470 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în cazul unei 
combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu 
masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de 
transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în anexa nr. 2 pct. III.4. 
(4) În conformitate cu art. 470 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în cazul unei 
remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule 
prevăzută la art. 470 alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este cuprinsă între 9 – 72 lei și 
sunt prevăzute în anexa nr. 2 pct. III.5. 
(5) În conformitate cu art. 470 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal în cazul 
mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este cuprins intre 24– 547  
lei/an și este prevăzut în anexa nr. 2 pct. III.2. 
(6)În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50. 
(7) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru 
motocicletele respective. 
Art. 11. (1) Mijloacele de transport pentru care nu se datorează impozit, potrovit art. 469 din 
Legea 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, sunt cele nominalizate în alin (1), lit. a) - p) din articolul 
menționat. 
Art. 12. (1) Plata impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a impozitului pe mijloace de 
transport se face anual in doua rate egale până la 31 martie si 30 septembrie inclusiv, conform 
art. 462 alin (1), art. 467 alin.(1) şi art. 472 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. 
(2)Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei 
inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 
(3)În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza 
aceleiaşi 
unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (1) şi (2) se referă la impozitul pe clădiri 
cumulat. 
(4)Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi 
juridice, 
de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 
(5) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza 
aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (1) şi (4) se referă la impozitul pe 
teren cumulat. 
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(6)Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, 
persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de 
plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, 
pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, 
suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 
(7) Plata taxei pe clădiri, și a taxei pe teren se face lunar până la data de 25 a lunii următoare 
fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de 
concesiune, 
închiriere, administrare ori folosinţă, conform art. 462 alin (5) si  art. 467 alin.(5)  din Legea 
227/2015 privind Codul Fiscal. 
 În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la o 
perioadă mai mare de un an, taxa pe clădiri  si pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până 
la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv, conform art. 462 alin.( 4^1) si art.467 alin. (4^1) 
din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. 
Art.13. Lista actelor normative prin care sunt instituite impozitele şi taxe locale, inclusiv hotărârile 
Consiliului Local al comunei Liești, prin care s-au stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 3 
ani 
anteriori anului fiscal, este prevăzută în Anexa nr. 12, parte integrantă la prezenta hotărâre. 
Art.14. (1) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizației privind desfășurarea activității 
de 
alimentație publica cuprinse în clasa (5530) 561 - restaurante şi (5540) 563 – baruri şi alte 
activităţi de servire a băuturilor  și 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. rev.2. - art. 475 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 227/2015, se stabileşte in suma de 
624 lei pentru o suprafaţă de până la 500 m², inclusiv, conform anexei nr. 6. 
(2) Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a autorizației privind desfășurarea activității de 
alimentație publica cuprinse în clasa (5530) 561 - restaurante şi (5540) 563 – baruri şi alte 
activităţi de servire a băuturilor, și 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. rev.2. - art. 475 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 227/2015 se stabileşte in suma de –
2562 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m², conform anexei nr. 6. 
Art. 15. (1) Sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor 
următoarele: 
a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de 
război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război; 
b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la art. 1 din 
Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lăcaşuri de cult sau construcţii-
anexă; 
d) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru dezvoltarea, modernizarea sau 
reabilitarea infrastructurilor din transporturi care aparţin domeniului public al statului; 
e) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire pentru lucrările de interes public 
naţional, 
judeţean sau local; 
f) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o 
instituţie publică; 
g) autorizaţiile de construire pentru autostrăzile şi căile ferate atribuite prin concesionare, 
conform legii; 
h) certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o 
instituţie sau o unitate care funcţionează sub coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
Ştiinţifice sau a Ministerului Tineretului şi Sportului; 
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i) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o 
fundaţie 
înfiinţată prin testament, constituită conform legii, cu scopul de a întreţine, dezvolta şi ajuta 
instituţii de cultură naţională, precum şi de a susţine acţiuni cu caracter umanitar, social şi 
cultural; 
j) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, dacă beneficiarul construcţiei este o 
organizaţie care are ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităţi specializate 
care asigură găzduire, îngrijire socială şi medicală, asistenţă, ocrotire, activităţi de recuperare, 
reabilitare şi reinserţie social pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, 
precum şi pentru alte persoane aflate în  dificultate, în condiţiile legii; 
k) certificat de urbanism sau autorizaţie de construire, în cazul unei calamităţi naturale. 
Art. 16(1) Beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare vor fi scutiţi de taxele de eliberare a adeverinţelor privind rolul 
agricol/fiscal 
solicitate pentru burse, spitale, ajutor social, deducere impozit, etc. 
(2) Membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta care au contracte incheiate pe anul 
2022, beneficiaza de reducerea de 75% din impozitul pe cladirea de domiciliu si terenul aferent. 
Art. 17. Taxele judiciare de timbru se aplică conform O.U.G nr. 80/2013 privind taxele judiciare 
de 
timbru. 
Art.18. In cazurile prevazute de art.266 se anuleaza creantele fiscale datorate de debitorii care 
acumuleaza un sold la data de 31 decembrie a anului mai mici sau egale de 40 lei. 
Art. 19. Anexele 1-10  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.21. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022, dată la care se 
abrogă orice prevederi contrare. 
Art.22. Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica în copie prezenta hotărâre celor 
în drept și va asigura publicare pe pag. web : www.primaria-liesti. 

 
 
 
PRESEDINTE  DE  SEDINTA                                             Contrasemnează, 
    BUJOR CORNEL                                                                  Secretar general 
________________________________                                              VASILE  AVADANEI 
 

 
                                                    ________________________________ 

  



                                                                                                                               

                                                                                                                                         ANEXA   1 

                                                                                                                                      LA HOTARAREA NR.  

IMPOZITE SI TAXE LOCALE - PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE  

CAP.I. IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI  
I. VALORILE IMPOZABILE PE METRU PATRAT DE SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA LA                      

S        CLADIRI  
       

 

 

Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă 

-lei/mp-  

Cu instalaţii de apă,       

canalizare, electrice şi 

încălzire(condiţii 

cumulative)       

 

Fără instalaţii de apă,      

canalizare, electrice 

sau încălzire    

 
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu 

pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din 

orice alte materiale rezultate în urma unui 

tratament termic şi/sau chimic      

 

 

           1.114 

 

  

                   669 

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                    

 

                       334 

 

                     223 

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                                        

 

           223 

 

                     195 

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                              

 

 

                          140 

 

 

                      83 

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  

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 

 



Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi în zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea 

valorii determinate conform art. 457 alin. (2) – (5) din Legea nr. 227/2015 cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul 

următor: 

 

Zona în cadrul 

 localităţii 

Rangul localităţii 

 

 O 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 

 

Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii 

se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 

Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1)-(7), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după 

cum urmează: 

    a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 

    b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă; 

    c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

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. 

    Pentru clădirile proprietate publica sau private a statului ori a unităților administrative-teritoriale, concesionate, închiriate, date in  

administrare  sau  in folosința  după caz, se stabilește  taxa pe clădiri  care reprezintă sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, titularilor 

dreptului de administrare sau de folosința după caz, in condiții similare impozitului pe clădiri. 

    Declararea, dobândirea, înstrăinarea şi modificarea clădirilor 

    (1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal 

anterior. 

 (2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal 

local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând 

cu data de 1 ianuarie a anului următor.     

Înstrăinarea unei clădiri se face prin  atestarea achitării obligațiilor   bugetare  prin certificatul fiscal   emis de compartimentul de 

specialitate al autorităților administrației   publice locale.  Actele prin care  se instraineaza clădiri cu încălcarea acestei prevederi sunt 

nule de drept. 

Impozitul pe clădiri se plătește anual in doua rate egale până la datele de 31 martie si 30  septembrie inclusiv. 

Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se 

transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. 
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                                                                                                                            ANEXA  2 LA HOTARAREA NR.  

 

IMPOZITE SI TAXE LOCALE  
 

I. IMPOZITUL PE CLADIRI 
 

 

TIPUL CLADIRII 
 

NIVEL  TAXA APLICAT  IN 

ANUL 2021 

       

 

STABILIT  PENTRU   

ANUL 2022 

a) Cota prevăzută la art. 457, alin. (1) din Legea 

227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte la 

0,13 % pentru clădirile rezidențiale și 

clădirile – anexă, aflate în proprietatea 

persoanelor fizice, aplicată asupra valorii 

impozabile a clădirii 

 

 

0,13% 

 

 

 

0,13% 

b) Cota prevăzută la art. 458, alin. (1) din Legea 

227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte la 

0,28% pentru clădirile nerezidențiale, aflate 

în proprietatea persoanelor fizice 

 

0,27% 

 

0,28% 

a) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi 

calculată conform prevederilor art. 458 alin. 

(1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, 

impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 

2 % asupra valorii impozabile determinate 

conform art. 457 din Legea 227/2015 privind 

Codul Fiscal 

 

 

2,1% 

 

 

 

2 % 

b) Cota prevăzută la art. 458, alin. (3) din Legea 

227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte la 

0,4 % pentru clădirile nerezidențiale, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice utilizate 

 

 

0,44% 

 

 

 

0,4 % 
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pentru activități din domeniul agricol aplicată 

asupra valorii impozabile a clădirii 

c) Cota prevăzută la art. 460, alin. (1)  din Legea 

227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte la 

0,23 % pentru clădirile rezidențiale deținute 

de persoanele juridice, aplicată asupra valorii 

impozabile a clădirii   
 

 

0,22% 

 

0,23% 

d) Cota prevăzută la art. 460, alin. (2)  din Legea 

227/2015 privind Codul Fiscal, se stabileşte la 

0,83 % pentru clădirile nerezidențiale 

deținute de persoanele juridice, aplicată 

asupra valorii impozabile a clădirii 

 

0,81% 

 

0,83% 

e) Cota prevăzută la art. 460, alin. (3) din Legea 

227/2015 privind Codul Fiscal, la 0,4 % 

pentru clădirile nerezidențiale, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice utilizate 

pentru activități din domeniul agricol aplicată 

asupra valorii impozabile a clădirii 

 

 

0,44% 

 

 

0,4% 

f) În cazul în care proprietarul clădirii – 

persoană juridică nu a actualizat valoarea 

impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe 

clădiri este 5 %. 

 

 

5,43% 

 

 

5 % 

În conformitate cu art. 462 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal: 

- Impozitul pe clădiri se plateste anual, in 2 rate egale pana la datele de 31 MARTIE   si   30  SEPTEMBRIE    

inclusiv. 

- Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte 

integral până la primul termen de plată 

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

administrativ-teritoriale, prevederile art. 462 alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat. 
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- Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de 

valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă 

in cazul contractelor cu o perioada mai mica de un an. 

- În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la o perioadă mai 

mare de un an, taxa pe cladiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 

septembrie, inclusiv, conform  art.462 alin. (4^1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. 

-  

În conformitate cu art. 461 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal: 

- Orice persoană care construiește, dobândește sau înstrăinează o clădire are obligația de a depune o declarație  

in termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau construirii.  

- In cazul clădirii la care au fost executate lucrări de reconstruire consolidare, modernizare, modificare sau 

extindere , din punct de vedere fiscal, locatorul are obligația  sa depună  o noua declarație fiscala in termen 

de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.    

În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală: 

- Neachitarea obligațiilor fiscale la termenul de scadență prevăzut de lege atrage după sine majorări de 

întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de 

scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

- Înstrăinarea unei clădiri prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege nu poate fi efectuata până când 

titularul dreptului de proprietate asupra clădirii respective nu are stinse orice creanțe fiscale locale cuvenite 

bugetului local unde este amplasată clădirea. Atestarea achitării obligațiilor bugetare se face prin 

„certificatul de atestare fiscală” emis de compartimentul de specialitate. Actele prin care se înstrăinează  

clădiri cu încălcarea acestor prevederi  sunt  nule de drept. 
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II. IMPOZITUL PE TEREN - PERSOANE FIZICE SI JURIDICE 
 

 

II.1. Impozitul pe terenurile situate in intravilan ( terenuri cu constructii )  (P.F. si P.J) 
 

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: 

Impozitul si taxa pe teren 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan – terenuri cu construcţii 

Art. 465 alin. (2) 

Zona in cadrul localitatii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localitati 

- lei/ha - 

0 I II III IV V 

A     1114  

 

II.2. Impozitul/taxa  pe terenurile amplasate in intravilan orice alta categorie de folosinta decât cea de  terenuri cu 

constructii   (PERSOANE FIZICE SI JURIDICE)  

 

 

 

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 
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în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la art. 465 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, iar acest rezultat se 

înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la 465 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 alin. (5). 

 

 

Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan 

- orice alta categorie de folosinta decât cea de terenuri cu constuctii -   

Art. 465 alin. (4) 

Nr. 

crt. 

Zona 

Categoria de folosinta 

A B C D 

1 Teren arabil 31    

2 Pasune 24    

3 Faneata 24    

4 Vie 51    

5 Livada 58    

6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 31    

7 Terenuri cu ape 17    

8 Drumuri si cai ferate 0    

9 Teren neproductiv 0    

* Sumele stabilite conform tabelului se înmulţesc cu coeficientul de corectie corespunzător rangului localitatii 

prevăzut în următorul tabel : 

 

Rangul localitatii Coeficientul de corectie 

0 8,00 

I 5,00 

II 4,00 

III 3,00 



 6 

IV 1,10 

V 1,00 

  

II.3. Impozitul si taxa  pe terenurile amplasate  in extravilan (persoane fizice si juridice) 
            În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 

terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul 

de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6):           

Nr. 

crt. 
Categoria de folosință Impozit (lei) 

1 Teren cu constructii 34 

2 Arabil 55 

3 Pasune 31 

4 Faneata 31 

5 Vie pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 5.1 62 

5.1 Vie pana la intrarea pe rod 0 

6 Livada pe rod, alta decat cea prevazuta la nr. crt. 6.1 63 

6.1 Livada pana la intrarea pe rod 0 

7 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera cu exceptia 

celui prevazut la nr. crt. 7.1 
18 

7.1 Padure in varsta de pana la 20 de ani si padure cu rol de protectie 0 

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

8.1 Teren cu amenajari piscicole 38 

9 Drumuri si cai ferate 0 

10 Teren neproductiv 0 

       În conformitate cu art. 467 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal: 
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- Impozitul pe teren se plătește anual, in 2 rate egale pana la datele de 31 MARTIE   si   30  SEPTEMBRIE    

inclusiv. 

- Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte 

integral până la primul termen de plată 

- În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi 

administrativ-teritoriale, prevederile art. 467 alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat. 

- Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate 

a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, in cazul 

contractelor cu o perioada mai mica de un an. 

- În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă, care se referă la o perioadă mai 

mare de un an, taxa  pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 

septembrie, inclusiv, conform  art.467 alin. (4^1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal. 

-  

În conformitate cu art. 461 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal: 

- Orice persoana care dobândește un teren are obligația de a depune o declarație  in termen de 30 de zile de la 

data dobândirii.     

În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală: 

- Neachitarea obligațiilor fiscale la termenul de scadență prevăzut de lege atrage după sine majorări de 

întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de 

scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

- Înstrăinarea unui teren prin oricare dintre modalitatile prevăzute de lege nu poate fi efectuata până când 

titularul dreptului de proprietate asupra terenului respectiv nu are stinse orice creante fiscale locale cuvenite 

bugetului local unde este amplasat terenul. Atestarea achitării obligatiilor bugetare se face prin „certificatul 

de atestare fiscală” emis de compartimentul de specialitate. Actele prin care se înstrăinează  terenuri cu 

încălcarea acestor prevederi  sunt  nule de drept. 

 

III. IMPOZITUL   PE   MIJLOACELE  DE TRANSPORT  ( Conform  art. 470. alin. (2) 

din Legea 227/2015 ) (P.F. SI P.J) 

                III.1. Pentru mijloace de transport cu tracţiune mecanica   
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Nr. 

crt. 

 

 

Tipul de autovehicule 

 NIVEL TAXA  

APLICAT   IN  

ANUL 2021 (lei/200 

cmc sau 

fracţiune din aceasta) 

 NIVEL IMPOZIT 

STABILIT  IN ANUL 

2022 

(lei/200 cmc sau 

fracţiune din aceasta) 

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

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu 

capacitatea cilindrica de până la 1600 cmc inclusiv 
 

8 

 

8 

2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 

cm3 inclusiv 
 

20 

 

21 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 

cm3 inclusiv 
 

78 

 

8-0 
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 

cm3 inclusiv 
 

157 

 

161 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3 315 323 

6. Autobuze, autocare, microbuze 26 27 

7. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă 

autorizată de până la 12 tone inclusiv 
 

32 

 

33 

8. Tractoare înmatriculate 20 21 

II. Vehicule înregistrate  

1. Vehicule cu capacitate cilindrică - lei/200 cmc 

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

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cmc 6 6 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată  163 lei/an       167 lei/an 

Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin 

înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul de mai sus. 

 În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%. 

Pentru ataşe taxa anuala se stabileşte la nivelul de 50 % din taxa datorată pentru motocicletele respective. 
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Impozitul  pe mijloacele de transport se plăteşte anual in 2 rate egale pana la datele de 31 MARTIE  si 30  

SEPTEMBRIE  inclusiv.  

Neplata in termen atrage după sine majorări  de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând 

cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

 

 

 

 

 

 

 

III.2. Pentru mijloace de transport pe apa ( lei / an )  Conform art. 470 alin. (8) din Legea 227/2015. 

 

                                                                                                                                                       (P.F. SI P.J.) 

 

Nr 

crt. 

 

MIJLOC DE TRANSPORT 

PE APA 

NIVEL TAXA  APLICAT 

IN ANUL 2021 

 

NIVEL IMPOZIT   

STABILIT  

PENTRU ANUL  

2022 

1.  Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si 

uz personal 

 

23 

 

24 

2. Bărci fără motor folosite in alte scopuri 61 63 

3. Bărci cu motor 228 234 

4. Nave de sport şi agrement                  1.086             1.114 

5. Scutere de apa  228 234 

6. Remorchere şi împingătoare X X 

  a) pana la 500 CP, inclusiv 607 623 

  b) peste 500 CP si până la  2.000  CP inclusiv    987              1.013 

  c) peste 2.000 CP si până la 4.000  CP  inclusiv                  1.519 1.558 

  d) peste 4.000 CP                  2.430 2.493 

7.  Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune   



 10 

din aceasta                      197 202 

8.  Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale în funcţie de 

capacitatea de încărcare 

 

X 

 

X 

  a) cu capacitatea de încărcare  pana la 1.500 tone, 

inclusiv 

 

                      197 

 

202 

  b) cu capacitatea de încărcare  de  peste 1.500 tone, 

si până la 3000 tone inclusiv 

 

    304 

 

312 

  c) cu capacitatea de încărcare de  peste 3.000 tone     533 547 

 

    Impozitul pe mijloacele  de transport se plăteşte anual, in 2 rate egale pana la datele de 31  MARTIE   si 30 

SEPTEMBRIE  inclusiv. 

Neplata in termen atrage după sine majorări de întârziere calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând 

cu ziua imediat următoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

 

III.3 . Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala 

sau mai mare de 12 tone  ( lei/ an/  autovehicul)  art. 470 alin. (5) si (6) din Legea 

227/2015.  (P.F. si P.J) 

 

 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 Vehicule cu doua axe   

 1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 159 

 2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 159 440 

 3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 440 619 

 4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 619 1.400 

 5. Masa de cel puţin 18 tone                            619 1.400 
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II Vehicule cu 3 axe   

 1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 159 276 

 2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 276 567 

 3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 567 737 

 4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 737                1.136 

 5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone                          1.136 1.764 

 6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1.136 1.764 

 7. Masa de cel puţin 26 tone 1.136 1.764 

III Vehicule cu 4 axe   

 1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 737 747 

 2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 747 1.166 

 3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1.166 1.851 

 4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.851 2.746 

 5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.851 2.746 

 6. Masa de cel puţin 32 tone 1.851 2.746 

 

 

 

 

 

III.4. Pentru combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere ) de 

transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone( lei / an 

/autovehicul ) 

                                                                                         (P.F. si P J.) 
Art. 470 alin. (6) 



 12 

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala 

sau mai mare de 12 tone 2) 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă 

admisă 

Impozitul  (în lei / an) 

Ax(e) motor(oare) cu sistem 

de suspensie pneumatică sau 

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare 

I. 2+1 axe   

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

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

 3.Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 72 

 4.Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 72 164 

 5.Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 164 384 

 6.Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 384 497 

 7.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 497 895 

 8.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 895                  1.569 

 9.Masa de cel puţin 28 tone 895                  1.569 

II. 2+2 axe   

 1.Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 153 358 

 2.Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 358 588 

 3.Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 588 864 

 4.Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 864 1042 

 5.Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1042                   1.712 

 6.Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone                    1.712                   2.376 
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 7.Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone                    2.376                   3.609 

 8.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone                    2.376                   3.609 

 9.Masa de cel puţin 38 tone                    2.376                   3.609 

III.  2+3 axe   

 1.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone                    1.893                    2.633 

 2.Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone                    2.633 3.579 

 3.Masa de cel puţin 40 tone                    2.633 3.579 

IV.  3+2 axe   

 1.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.671 2.321 

 2.Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 44 tone 2.321 3.210 

 3.Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3.210 4.748 

 4.Masa de cel puţin 44 tone 3.210 4.748 

V. 3+3 axe   

 1.Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 950 1.150 

 2.Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone                    1.150 1.718 

 3.Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone                    1.718 2.735 

 4.Masa de cel puţin 44 tone                    1.718 2.735 

 

 

III.5. Pentru remorci, semiremorci si rulote* art.  470 alin. (7) ( lei / an )   (P.F. si P.J) 

 

       Masa totală maximă autorizată               Impozit - lei - 

 a) Până la 1 tonă inclusiv                                          9         
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 b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone                         38     

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

 d) Peste 5 tone                                                    72         

 *cu excepţia celor care fac parte din combinatiile de autovehicule ( vehicule articulate sau trenuri rutiere ) 

       În conformitate cu art. 472 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal: 

- Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, in 2 rate egale pana la datele de 31 MARTIE   si   30  

SEPTEMBRIE    inclusiv. 

- Impozitul pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei 

inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată 

- În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul 

este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul 

pe mijlocul de transport cumulat al acestora. 

În conformitate cu art. 471 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal: 

- Orice persoana care înmatriculează sau înregistrează unui mijloc de transport are obligația de a depune o 

declarație  in termen de 30 de zile de la data dobândirii.     

În conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală: 

- Neachitarea obligațiilor fiscale la termenul de scadență prevăzut de lege atrage după sine majorări de 

întârziere de 1% calculate pentru fiecare  luna  de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului 

de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv. 

- Înstrăinarea unui mijloc de transport prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege nu poate fi efectuata 

până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice 

creanțe fiscale locale cuvenite bugetului local unde este înregistrat mijlocul de transport. Atestarea achitării 

obligațiilor bugetare se face prin „certificatul de atestare fiscală” emis de compartimentul de specialitate. 

Actele prin care se înstrăinează  mijloace de transport cu încălcarea acestor prevederi  sunt  nule de drept. 

 

III.6.  Pentru vehicule lente ( lei / vehicul /an )   (P.F. si P.J) 
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Deținătorii de vehicule lente sunt obligați la plata taxei pentru vehicule lente, care se 

stabilește în sumă fixă, pentru fiecare vehicul care folosește infrastructura publică locală 

și se plătește conform prevederilor legale. 

Taxa anuală pentru vehicule lente este de 45 lei/ vehicul/ an, conform art. 486, alin. 

(2) din Legea nr. 227/2015. 
Vehicule lente sunt următoarele: 

1. autocositoare 14.masina autopropulsata pentru diferite lucrări 

2. autoexcavator ( excavator pe autoşasiu ) 15.sasiu autopropulsat cu ferăstrău de tăiat 

lemne; 

3. autogreder  16.tractor pe pneuri; 

4. buldozer pe pneuri 17.troliu autopropulsat; 

5. compactor autopropulsat 18.utilaj multifuncţional pentru întreţinerea 

drumurilor; 

6. excavator cu racleti pentru săpat santuri, 

excavator cu rotor pentru săpat santuri sau 

excavator pe pneuri, sapator santier 

19.vehicul pentru pompieri pentru derularea 

furtunurilor de apa; 

7. freza autopropulsata pentru canale sau pentru 

pământ stabilizat 

20.vehicul pentru măcinat si compactat deseuri; 

8. freza rutiera 21.vehicul pentru marcarea drumurilor; 

9. încărcător cu o cupa pe pneuri ( ifron I.F. 80, 

TIH ) 

22.vehicul pentru tăiat si compactat deseuri; 

10.instalatie autopropulsata de sortare – 

concasare 

23.motostivuitor; 

11.macara cu graifer 24.autocastor; 

12.macara mobila pe pneuri 25.minibagher; 

13.macara tun autopropulsata 26.carute si altele 
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   Pentru vehiculele lente existente in patrimoniul persoanelor juridice la data de 1 ianuarie, taxa locala datorata 

pentru întregul an fiscal se achita pana cel târziu la data de 15 martie a anului de referinţă. 

 

TAXA PENTRU INREGISTRAREA VEHICULELOR SI AUTOVEHICULELOR LENTE 

 

Nr.

crt. 

DENUMIRE VEHICUL LENT NIVEL TAXA APLICAT 

IN ANUL  2021 

   

NIVEL IMPOZIT  

STABILIT  PENTRU  

ANUL    2022 

1.  a) Înregistrarea cărutelor 38 lei 39 lei 

 b) Înregistrarea mopedelor 54 lei 55 lei 

 c)  Înregistrarea vehiculelor (tractoare, excavatoare, 

etc.) cu masa autorizată mai mare de 3500 kg 

               108 lei 111 lei 

 d) taxa certificat inregistrare vehicul 3 lei 3 lei 

 
Nr.

crt. 

Taxa pentru eliberarea unei noi placute cu nr. de 

inregistrare pentru vehicule, in caz de 

pierdere/deteriorare 

NIVEL TAXA APLICAT 

IN ANUL  2020 

   

NIVEL IMPOZIT  

STABILIT  PENTRU  

ANUL    2021 

1.  Cărute 38 lei 39 lei 

 Mopede 38 lei 39 lei 

 Vehicule (tractoare, excavatoare, etc.) cu masa 

autorizată mai mare de 3500 kg 

108 lei 111 lei 

 

 

IV. IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
 

IV.1. Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor 

de intrare şi a abonamentelor. 

Orice persoana care organizează o manifestare artistica, o competiţie sportiva sau o alta activitate distractiva are 

obligația de a plăti impozitul pe spectacole, după cum urmează : 
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a) 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert 

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

orice competiţie sportivă internă sau internaţională; 

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

Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia 

de: 

    a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul; 

    b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt 

loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente; 

    c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele 

precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente; 

    d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori; 

    e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele 

justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole; 

    f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor 

de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice 

şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul 

Tineretului şi Sportului. 

  

 

V. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE. 

 

V.1. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate ( lei mp sau fractiune de mp /an ) 
 



 18 

TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE 

RECLAMA SI PUBLICITATE 
 

 

 

Art. 478 

NIVEL  IMPOZIT 

APLICAT IN 

ANUL 2020 
 

lei/mp  sau 

fractiune de mp 

NIVEL IMPOZIT 

STABILIT PENTRU 

ANUL 2021 

 

lei/mp sau fractiune 

de mp 
 

1. în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 

derulează o activitate economică 

 

34 

 

35 

2. în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj 

pentru reclamă şi publicitate si pentru care nu este încheiat 

un contract in acest sens 

 

 

25 

 

 

26 

În conformitate cu art. 478 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal: 

- Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau 

fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate. 

- Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 

31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi 

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

până la primul termen de plată. 

- Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o 

declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile 

de la data amplasării structurii de afişaj. 
 

V.2. Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate. 
 

 

Explicatii 

NIVEL  TAXA  APLICAT 

IN ANUL 2020 

NIVEL TAXA STABILIT 

PENTRU ANUL 2021 

 

Cota aplicata la valoarea   serviciilor de 

reclama si publicitate art. 477 alin. (5) 

3 % 3 % 
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        Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsă la bugetul local pana la data de 10 a lunii următoare 

celei in care a intrat in vigoare contractul de prestări de servicii de reclama si publicitate. 

 
   

   

 



                                                                                                                     

                                                                                 Anexa nr.4   

                                        ALTE TAXE LOCALE  
 

                                           

 

 

 
 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Taxe locale Nivel taxa  

aplicată  

în anul 2021 (lei) 

 

Nivel taxa stabilită pt. anul 2022 

(lei) 
1.  Taxă autentificare  înscrisuri 2 2  

2.  Taxa închiriere Teren Sport : 

 - ziua  22lei/ora 22 lei/ora 

 - noaptea    54 lei/ora 55 lei/ora 

3.  Taxa imprimate xerox 0,3 lei/pag. 0,3 lei/pag. 

 

4. 

Taxa de  înregistrare a contractelor 

de arenda (Art.1838, alin(5)din 

Noul Cod civil)-Procedura conf. 

Anexa 12 

 

 

       6 lei/contract 

 

                      25 lei/contract 

 

5. 

 

Taxa  de cercetare a arhivei si 

eliberarea de copii certficate dupa 

documentele existente , altele 

decât cele de stare civila-(art.9, 

alin.(1) din Legea nr. 544/2001 

modif.) Procedura conf. Anexa 13 

 

 
     12 lei/document 

 
                      12 lei/document 

 

6. 

Taxa salubrizare 

 

Taxa/persoana din gospodarie 76 lei/an 78 lei/an 

Taxa/gospodarie nelocuita 27 lei/an 28 lei/an 

persoane juridice *   in lipsa 

contractului de salubrizare  

incheiat cu unitatea  specializată 

contractanta (art.5, alin.(3) al 

HCL 

32 lei/mc 33 lei/mc 

7

6 

Taxa pentru colectarea resturilor 

vegetale si depozitarea 

materialelor excedentare rezultate 

din demolari partiale sau totale 

32 lei/mc echivalent 

compactat 
33lei/mc echivalent compactat 

9 Taxa granituire 65 lei/deplasare 67  lei/deplasare 



                                                                                                                       ANEXA  5 

                                                                              LA HOTARAREA NR.  

TAXE PENTRU UTILIZAREA TEMPORARA A LOCURILOR 

PUBLICE  
 
Nr. 

crt. 

 

DENUMIREA TAXEI 

NIVEL TAXA 

APLICATA IN 

ANUL 2021 

NIVEL TAXA  

PROPUSA                                

PENTRU ANUL 2022 

1. Utilizarea temporara a locurilor publice 

pentru comert 

10 lei/mp/zi 10 lei/mp/zi 

2. Utilizarea locurilor publice pentru depozitarea 

autorizata temporar de materiale 

1 leu/mp/zi 1 leu/mp/zi 

3. Taxa pentru utilizarea cladirilor din domeniul 

public fara contract de inchiriere sau 

concesiune 

     109 lei/ora 112 lei/ora 

4. Taxa  pentru utilizarea clădirilor din domeniul 

public cu contract de închiriere 

 

         92 lei/oră 

 

    94 lei/oră 

5. Taxa stradala          17 lei/zi     17 lei/zi 

6. Inchiriere teren intravilan destinat utilizării în  

scop agricol 

      0,63 lei/mp/an   0,65 lei/mp/an 

7. Inchiriere teren intravilan destinat ocupării 

de construcţii provizorii( chioşcuri,tonete, 

garaje, boxe, baraci, magazii, corturi, etc.), în 

vederea desfăşurării de activităţi de comerţ şi 

prestări servicii 

 

 

 

    5,71 lei/mp/luna 

 

 

 

 5,86 lei/mp/luna 

 

  



                                                                                                                          ANEXA  6 

                                                               LA HOTARAREA NR.    

 

 

TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR DE FUNCTIONARE LA AGENŢII 
ECONOMICI CARE ISI DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI ÎN 

COMUNA LIESTI 
 

 

NR.C

RT. 

 

DENUMIREA ACTIVITATII 
 

NIVEL TAXA 

APLICATA IN 

ANUL 2021 

NIVEL TAXA 

STABILIT 

PENTRU 

ANUL 2022 

1 Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a 

autorizației privind desfășurarea activității de 

alimentație publica cuprinse în clasa (5530) 561 - 

restaurante şi (5540) 563 – baruri şi alte activităţi 

de servire a băuturilor, și 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. rev.2.  - art. 475 alin. (3) lit. a) 

 608 lei 

 pentru o 

Suprafata de 

Pana la  500m2 

    inclusiv 

624 lei 

 pentru o 

suprafaţă de 

până la 500 m², 

inclusiv 

2 Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a 

autorizației privind desfășurarea activității de 

alimentație publica cuprinse în clasa (5530) 561 - 

restaurante şi (5540) 563 – baruri şi alte activităţi 

de servire a băuturilor, și 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. rev.2.  - art. 475 alin. (3) lit. b) 

  2.497 lei 

pentru o  

suprafata mai 

 mare de  500 m2 

2.562 lei 

pentru o 

suprafaţă mai 

mare de 500 

m² 

3 Taxa pentru eliberarea/vizarea anuala a 

autorizatiei privind desfasurarea de activitati 

identificate prin alte coduri CAEN decat cele 

cuprinse in clasele (5530)561,(5540)563, potrivit 

Clasificarii activitatilor din economia nationala-

CAEN, actualizata. 

49 lei 50 lei 

     4   Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de 

funcţionare – art. 475 alin. (1) 

 

          27 lei 

 

         28 lei 

    

     

  Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul 

îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se 

află amplasată unitatea sau standul de comercializare. 
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                                                        ANEXA   7 

LA HOTARAREA NR.  

 

 

TAXE SPECIALE PRIVIND SERVICIILE DE STARE CIVILA 

 

Nr. crt.  

DENUMIRE SERVICII DE STARE CIVILA 

NIVEL 

TAXA 

APLICAT 

IN ANUL 

2021 (lei) 

NIVEL TAXA 

STABILIT 

PENTRU 

ANUL 

2022(lei) 

1.  Înregistrarea căsătoriei in zile nelucrătoare 54 55 

2.  Eliberarea certificatului la cerere :   

a) al doilea certificat 10 10 

b) pentru următoarele          22 23 

3.  Dispensa de termen la căsătorie 10 10 

4.  Eliberare de adeverinţe privind menţiunile din 

registrele de stare civila 

10 

 

 

10 

5.  Înregistrarea adopţiilor făcute de cetăţenii străini 109            112 

6.  Înregistrarea adopţiilor făcute de cetăţenii romani 32              33 

7.  Efectuarea la cererea persoanelor fizice a verificărilor 

in actele de stare civila pentru stabilirea arborelui 

genealogic 

166           170 

8.  Taxa pentru rectificarea actelor de stare civilă 10 10 

9.  Taxa pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale 

administrativă 

543 557 

1.  Taxa pt. furnizarea informaţiilor cu caracter personal 

din R.N.E.P. 

1                 1 
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                                                                         ANEXA   8 

                                                               LA HOTARAREA NR.   

 

 

TAXE LOCALE 

conform Legii nr. 227/2015 cap. V, 

pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor practicate 

 in cadrul Compartimentului de urbanism  

Nr. 

crt. 

 

DENUMIREA TAXEI 

 

NIVEL APLICAT IN 

ANUL 2021 (lei) 

NIVEL TAXA 

STABILITĂ 

PENTRU ANUL 

2022 (lei) 

1.  Eliberare certificate de urbanism in functie 

de suprafata terenului pentru care se solicita 

certificatul de urbanism in mediul urban: 

PENTRU MEDIUL RURAL SE PERCEP 

50% DIN TARIFELE PTR MEDIUL 

URBAN (art. 474 alin. 1 şi 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

- pana la 150 mp 6  6 

- intre 151 – 250 mp 7 7 

- intre 251 – 500 mp  9 9 

- intre 501 – 750 mp  14 14 

- intre 751 – 1000 mp  16 16 

- peste 1000 mp 16 + 0,01 lei pt. fiecare 

mp ce depaseste 1000 mp 

16 + 0,01 lei/mp  pt. 

fiecare mp ce 

depaseste 1000 mp 

2.  Eliberare autorizaţie de construcţie pt. 

clădire rezidențială sau clădire - anexă care 

urmează (art. 474 anin. 5) 

       0,54 % 

valoarea autorizata a 

lucrarilor de constructie 

0,55 % din valoarea 

autorizata a lucrarilor 

de constructie 

3.  Eliberare autorizaţie de foraje sau excavări 

necesare lucrărilor de cercetare şi 

prospectare a terenurilor în etapa efectuării 

studiilor geotehnice şi a studiilor privind 

ridicările topografice, sondele de gaze, 

petrol şi alte excavări (art. 474 alin. 10) 

 8 lei pt. fiecare mp 

afectat 

8 lei pt. fiecare mp 

afectat 

4.  Eliberare autorizaţii necesare pentru 

lucrarile de organizare de santier (O.S.) (art. 

474 alin. 12) 

3,26 % din valoarea 

autorizata a lucrarilor de 

O.S. 

3,34% din valoarea 

autorizata a lucrarilor 

de O.S. 

5.  Eliberarea autorizaţiei de amenajare de 

tabere, de corturi, casute sau rulote ori 

campinguri (art. 474 alin. 13) 

2,17% din valoarea 

autorizata a lucrarilor de 

constructie 

2,23% din valoarea 

autorizata a lucrarilor 

de constructie 

6.  Eliberarea autorizaţiei de construcţie pentru 

orice alta constructie decat cele prevazute in 

alt alineat al prezentului articol (art. 474 

alin. 6) 

1,09% din valoarea 

autorizata a lucrarilor de 

constructie, inclusiv 

instalatiile aferente 

1,12% din valoarea 

autorizata a lucrarilor 

de constructie, 

inclusiv instalatiile 

aferente 

7.  Eliberarea autorizaţiei de desfiintare, totala 

sau partiala, a unei construcţii (art. 474 alin. 

9) 

0,1% din valoarea 

impozabila a constructiei 

stabilita pentru 

determinarea impozitului 

pe cladire 

0,1% din valoarea 

impozabila a 

constructiei stabilita 

pentru determinarea 

impozitului pe cladire 
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8.  Taxa pentru prelungirea unui certificat de 

urbanism (art. 474 alin. 3)  

32% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea 

certificatului sau 

autorizatiei initiale 

33% din cuantumul 

taxei pentru 

eliberarea 

certificatului sau 

autorizatiei initiale 

9.  Avizare certificat de urbanism de catre 

Comisia de urbanism, de catre primari sau 

structurile de specialitate din cadrul 

consiliului judeţean (art. 474 alin. 4)  

 

 17 lei 

 

17 lei 

10.  Taxa pentru eliberarea autorizatiei privind 

lucrarile de racorduri si bransamente la 

retelele publice de apa, canalizare, gaze, 

termece, energie electrica, telefonie si 

televiziune prin cablu (art. 474 alin. 15) 

15 lei 

pt. fiecare record si 

spargere de strazi 

15 lei 

pt. fiecare record si 

spargere de strazi 

11.   Taxa pentru eliberarea autorizatiei de 

construcţie pentru chioscuri, tonete, cabine, 

spatii de expunere situate pe caile si spatiile 

publice, precum si pentru amplasarea 

corpurilor si panourilor de afisaj, a firmelor 

si reclamelor (lei/mp) art. 474 alin. 14 

8 

pentru fiecare mp de 

suprafata ocupata de 

constructie 

8 

pentru fiecare mp de 

suprafata ocupata de 

constructie 

12.  Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de 

construire este egală cu 30% din cuantumul 

taxei pentru eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale art. 474 alin. 8 

32% din cuantumul taxei 

pentru eliberarea 

certificatului sau 

autorizației inițiale 

33% din cuantumul 

taxei pentru 

eliberarea 

certificatului sau 

autorizației inițiale 

În conformitate cu art. 474 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal: 

- Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) din articolul menționat stabilite pe baza valorii 

autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli: 

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care 

solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului; 

b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică 

decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform art. 457; 

c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de 

la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună 

o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al 

autorităţii administraţiei publice locale; 

d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea 

lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice 

locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie; 

e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice 

diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă 

care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale. 

Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor, autorizatiilor si copiilor conform cu originalele se 

achita o data cu depunerea cererii de eliberare a documentului solicitat. 

 

 

 



                                                                                                                                                        ANEXA  9 

                                                                 LA HOTARAREA NR.    

 

 

IMPOZITE SI TAXE LOCALE  

IN CADRUL BIROULUI REGISTRUL AGRICOL 

 
Nr. 

crt. 

 

 

DENUMIRE IMPOZIT, TAXA 

NIVEL APLICAT 

IN ANUL 2021 

(lei) 

NIVEL  TAXA 

STABILTĂ 

PENTRU ANUL  

2022 (lei) 

1. Taxa eliberare carnet de comercializare 22 23 

2. Taxa pentru eliberarea  atestat de  producător 22 23 

3. Taxa pentru eliberarea  certificatului de  nomenclator 

stradal si adresa 

10 10 

4. Eliberare de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 

de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliul local (art. 

486 alin. 5) 

32 pentru fiecare 

mp sau fracţiune 

de mp 

33 lei pentru 

fiecare mp sau 

fractiune de mp 
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                                                                                                                                                                           ANEXA NR. 10 

                                                                                                                                                               LA HOTARÂREA NR.  
 

SANCTIUNI 

limite minime si maxime 

 

 

CATEGORIA NERESPECTARII 

PREVEDERILOR DIN LEGEA 227/2015 

NIVELURI PREVAZUTE PENTRU ANUL 2021 NIVELURI ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2022 

  

LIMITELE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

 

 

ART. 493 alin. (3) 

Contravenția prevăzuta la alin. (2), litera a) se 

sancționează cu amenda de la  76  lei la   303 lei  iar 

cea de la litera b) - d) cu amenda de la  303  lei la  756 

lei.  

Contravenția prevăzuta la alin. (2), litera a) se 

sancționează cu amenda de la  78 lei la   311  lei  iar 

cele de la alin. 2 litera b) cu amenda de la  311  lei la  

776 lei. 

 

 

ART. 493  alin. (4) 

 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 

înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, după 

caz a abonamentelor si a biletelor de intrare la 

spectacole constituie contravenție si se sancționează cu 

amenda de la   353 lei la 1.714 de lei 

 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 

înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, după 

caz a abonamentelor si a biletelor de intrare la 

spectacole constituie contravenție si se sancționează 

cu amenda de la   3562 lei la 1.759 de lei 

 

 

LIMITE MINIME SI MAXIME ALE AMENZILOR IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

 

 

 

 

ART. 493 alin. (5) 

Contravenția prevăzuta la alin. (2), litera a) se 

sancționează cu amenda de la   304  lei la   1.212 lei, iar 

cea de la litera b) - d) cu amenda de la  1.158 lei la  

2.890 de lei 

Contravenția prevăzuta la alin. (2), litera a) se 

sancționează cu amenda de la   312  lei la   1.244  lei, 

iar cea de la litera b) - d) cu amenda de la  1.188 lei la  

2.965 de lei 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 

înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, după 

caz  a abonamentelor si a biletelor de intrare la 

spectacole constituie contravenție si se sancționează cu 

amenda de la   1.412 lei la  6.855 de lei. 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, 

înregistrarea, vânzarea, evidenta si gestionarea, după 

caz  a abonamentelor si a biletelor de intrare la 

spectacole constituie contravenție si se sancționează 

cu amenda de la   1.449 lei la  7.033 de lei.X 

Contravenţiilor prevăzute la art.  493  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 , 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. 
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