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I N I T I A T O R  P R I M A R  

  

 
H O T A R Â R E A  N R .  ……. .  

15.12.2020 

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

 
 

Consiliul local al comunei Movila Miresii, judetul Braila intrunit in sedinta  ordinara in 
data de 15.12.2020; 

Luand act de : 
- referatul de aprobare al Primarului comunei  în calitatea sa de inițiator inregistrat cu nr. 

8676/20.11.2020; 
- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate inregistrat cu 

nr. 8674/20.11.2020 si raportul secretarului general al comunei inregistrat cu nr. 8673/20.11.2020;   
- raportul Comisiei Comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administrarea domeniului public si domeniului privat al comunei, agricultura, gospodarire comunala, 
protectia mediului, servicii si control; 

- comunicatul de presa INS nr. 1316/21.01.2020, prin care rata medie a inflatiei pentru 
anul 2019 a fost calculata la 3,8%; 

- necesitatile de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2021 în 
scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de conditiile locale 
specifice zonei, pe de alta parte ; 

Având în prevederile: 
 art. 87, alin.(3), art. 129, alin.(2), lit.b, alin.(4), lit. c, art. 139, alin.(3), lit. c din 

OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;  
 art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, 

art. 30 si art. 761 alin. (2) si (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

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

 Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobata cu 
modificari si completari prin Legea nr. 98/2009, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Planului urbanistic general aprobat prin Hotarârea Consiliului Local nr. 
53/30.09.2019; 

 Hotarârii Consiliului Local   privind stabilirea zonelor la nivelul comunei ; 
 Hotărârii Consiliului Local nr. 33/22.10.2009, completata prin Hotararea 

Consiliului local nr. 35/31.05.2018 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al localitatilor din 
comna Movila Miresii, judetul Braila; 

 Planului urbanistic general, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
53/20.09.2018; 

 prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Reteaua de localitati, cu modificarile si 
completarile ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea 
administrativa a teritoriului României, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la 
componenta unitatilor administrativ-teritoriale, ierarhizarea localitatilor la nivelul comunei 
MOVILA MIRESII este urmatoarea: 

a) Rangul IV – Movila Miresii; 
b) Rangul V – Esna si Tepes Voda 

In temeiul prevederilor art. 196, alin.(1), lit. a, art. 197 si art. 198, alin.(1) si (2) din OUG 
nr. 57/2019, privind Codul administrativ:  

 
 
 



HOTARASTE: 
 

Art. 1. (1) Impozitele si taxele locale, precum si taxele speciale, pentru anul 2021, se 
indexeaza cu rata inflatiei de 3,8%. 
           (2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor locale, 
taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizeaza sau se ajusteaza, dupa caz, de catre 
Consiliul Local al Comunei Movila Miresii, este prevazut în Anexa nr. 1, care face parte integranta 
din prezenta hotarâre. 

Art. 2. Încadrarea si delimitarea pe zone în intravilan si extravilan a teritoriului 
administrativ al comunei Movila Miresii, judetul Braila, în scopul stabilirii taxelor si impozitelor 
locale, este dupa cum urmeaza: 

- Zona A – terenul intravilan si extravilan situat in satele Movila Miresii, Esna si Tepes 
Voda. 

Art. 3. Bonificatia prevazuta la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileste pentru contribuabilii persoane fizice, dupa 
cum urmeaza: 

 în cazul impozitului pe cladiri la 10 %; 
 în cazul impozitului pe teren la 10 %; 
 în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10 %. 
Art. 4. Bonificatia prevazuta la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2), art. 472 alin. (2) din 

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se stabileste, pentru contribuabilii persoane juridice, dupa 
cum urmeaza: 

 în cazul impozitului pe cladiri la 10 %; 
 în cazul impozitului pe teren la 10 %; 
 în cazul impozitului pe mijloacele de transport la 10 %. 
Art.  5. Anexa nr. 1 face parte integranta din prezenta hotarâre. 
Art.  6. Hotarârea intra în vigoare de la 1 ianuarie 2021 si este aplicabila în anul fiscal 2021. 
Art. 7. Prezentei hotarâri va fi adusa la indeplinire de catre primarul comunei Movila Miresii, 

prin aparatul sau de specialitate.  
Art. 8. Prezenta hotarâre se comunica, prin intermediul secretarului general al comunei   în 

termenul prevazut de lege, Institutiei Prefectului si se aduce la cunostinta publica prin afisarea la 
Primarie, în spatiul accesibil publicului, precum si pe pagina de internet www.brmovilamiresii.ro. 

 
Prezenta Hotarare a fost  adoptata in sedinta din data de 15.12.2020 cu un numar de …………voturi din numarul total de  13 

consilieri in functie, indeplinindu-se cerinta de majoritate din numarul voturilor consilierilor in functie. 

 

 
       Primar, 

    
Panturu Dumitru 

Avizat pentru legalitate, 
Secretar general, 

Drăguș Viorel 

 



  

                                                                                             
 

 
T A B L O U L 

cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează 
sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al comunei Movila Miresii  
în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  

 
 

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

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) Pentru clãdirile rezidentiale si clãdirile - 
anexã, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 
clãdiri se calculeazã prin aplicarea unei cote cuprinse între 
0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a clãdirii. 

COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL   
PENTRU ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

0,08%  0,1 % 

Art. 457 alin. (2)          Valoarea impozabilã a clãdirii, exprimatã în lei, se determinã prin înmultirea suprafetei construite desfãsurate a acesteia, 
exprimatã în metri pãtrati, cu valoarea impozabilã corespunzãtoare, exprimatã în lei/m2, din tabelul urmãtor: 
 
                                                                                                                                                                                                                         - lei/m² - 

 
Tipul clădirii 

 

VALORILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2020 

VALORILE  STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 
Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 
încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

Cu instalații de apă, 
canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 
cumulative) 

Fără instalații de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

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

1.060 636 1.100 660 

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

318 212 330 220 

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

212 186 220 193 

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

133 79 138 82 

ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local  nr.          din  15.12. 2020   

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



  
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020 

 
COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

Art. 458 alin. (1)      Pentru 

clãdirile nerezidentiale aflate în 
proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe clãdiri se calculeazã 
prin aplicarea unei cote cuprinse 
între 0,2 - 1,3% asupra valorii 
constructiei.                               

0,2%  0,5%  

Art. 460 alin. (1)    Pentru clãdirile 

rezidentiale aflate în proprietatea 
sau detinute de persoanele juridice, 
impozitul/taxa pe clãdiri se 
calculeazã prin aplicarea unei cote 
cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra 
valorii impozabile a clãdirii.                                

0,08% 0,1% 

Art. 460 alin. (2)      Pentru 

clãdirile nerezidentiale aflate în 
proprietatea sau detinute de 
persoanele juridice, impozitul/taxa 
pe clãdiri se calculeazã prin 
aplicarea unei cote cuprinse între 
0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra valorii 
impozabile a clãdirii.                              

0,2% 0,5% 

Art. 462 alin. (2)         
Pentru plata cu anticipatie a 
impozitului pe clãdiri, datorat pentru 
întregul an de cãtre contribuabili, 
pânã la data de 31 martie a anului 
respectiv, se acordã o bonificatie de 
pânã la 10%, stabilitã prin hotãrâre 
a consiliului local.                            

10% 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ȘI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosintã terenuri cu constructii, precum si 
terenul înregistrat în registrul agricol la altã categorie de folosintã decât cea de terenuri cu constructii în suprafatã de pânã la 400 m2, inclusiv, 
impozitul/taxa pe teren se stabileste prin înmultirea suprafetei terenului, exprimatã în hectare, cu suma corespunzãtoare prevãzutã în urmãtorul tabel: 
                                                                                                                                                                                                     - lei/ha - 
Zona în 
cadrul 

localității 
 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

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

IV V IV V 

A 754 604 783 627 

 Art. 465 alin. (4)   In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altã categorie de folosintã decât cea de terenuri cu 
constructii, pentru suprafata care depãsseste 400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin înmultirea suprafetei terenului, exprimatã în hectare, cu 
suma corespunzãtoare prevãzutã in tabelul urmator iar acest rezultat se înmulteºte cu coeficientul de corectie. 
                                                                                                                                                                                                    - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

             Zona, Rang 
 
Categoria  
de  folosință 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

Zona A Rang IV 
 

Zona A, Rang V 
 

Zona A Rang IV 
 

Zona A, Rang V 
 

Persoane 
fizice 

Persoane 
Juridice 

Persoane 
fizice 

Persoane 
Juridice 

Persoane 
fizice 

Persoane 
Juridice 

Persoane 
fizice 

Persoane 
Juridice 

1 Teren arabil 33 33 30 30 34 34 31 31 

2 Pășune 25 25 23 23 26 26 24 24 

3 Fâneață 25 25 23 23 26 26 24 24 

4 Vie 54 54 49 49 56 56 51 51 

5 Livadă 62 62 56 56 64 64 58 58 

6 Pădure sau alt teren 
cu vegetație forestieră 

33 33 30 30 34 34 31 31 

7 Teren cu ape 18 18 16 16 19 19 17 17 

8 Drumuri și căi ferate 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Neproductiv 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 465 alin. (7)    În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin înmultirea suprafetei terenului, 
exprimatã în hectare, cu suma corespunzãtoare prevãzutã în urmãtorul tabel: 
 

                                                                                                                                                                                        - lei/ha - 

         
Categoria de folosință 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

Zona A Rang IV Zona A, Rang V Zona A Rang IV Zona A, Rang V 

Pers. 
fizice 

Pers. 
Jurid. 

Pers. 
fizice 

Pers. 
Jurid. 

Pers. 
fizice 

Pers. 
Jurid. 

Pers. 
fizice 

Pers. 
Jurid. 

1 Teren cu construcții 26 26 25 25 27 27 26 26 

2 Teren arabil 53 53 50 50 55 55 52 52 

3 Pășune 24 24 23 23 25 25 24 24 

4 Fâneață 24 24 23 23 25 25 24 24 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 56 56 53 53 58 58 55 55 

5.1 Vie până la intrarea pe rod x x x X x x x X 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 56 56 53 53 58 58 55 55 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod x x x X x x x X 

7 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui 
prevăzut la nr. crt. 7.1 

9 9 8 8 9 9 8 8 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de 
protecție 

X X X X X X X X 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 1 1 1 1 1 1 1 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 31 31 29 29 32 32 30 30 

9 Drumuri și căi ferate X X X X X X X X 

10 Teren neproductiv x x X X x x X X 

Art. 467 alin. (2)     Pentru plata cu 

anticipatie a impozitului pe teren, 
datorat pentru întregul an de cãtre 
contribuabili, pânã la data de 31 
martie inclusiv, a anului respectiv, se 
acordã o bonificatie de pânã la 10%, 
stabilitã prin hotãrâre a consiliului 
local.   

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2020 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

  10% 10% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 

Art. 470 alin. (2)     În cazul oricãruia dintre urmãtoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeazã în functie de capacitatea cilindricã a acestuia, prin înmultirea fiecãrei grupe de 200 cm3 

sau fractiune din aceasta cu suma corespunzãtoare din tabelul urmãtor:   

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracțiune din aceasta 

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

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

8 9 

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

9 10 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv 19 20 
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv 76 79 
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv 153 159 
6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 308 320 
7 Autobuze, autocare, microbuze 25 26 
8 Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de 

până la 12 tone, inclusiv 
31 32 

 
9 Tractoare înmatriculate 19 20 

II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

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

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2                      2 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4 4 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 51 lei/an 53 lei/an 

 * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta 

Art. 470 alin. (3) În cazul 
mijloacelor de transport hibride, 
impozitul se reduce cu minimum 
50%, conform hotãrârii consiliului 
local. 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL 2021 

50%  % 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 470 alin. (5)       

În cazul unui autovehicul de transport de marfã cu masa totalã autorizatã egalã sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzãtoare prevãzutã în 

tabelul urmãtor: 

 
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă 
admisă  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2020  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

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

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

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I două axe 

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 151 0 157 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 141 389 146 404 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 389 548 404 569 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 548 1230 569 1277 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 548 1230 569 1277 

II 3 axe 

 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 141 245 146 254 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 245 502 254 521 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 502 652 521 677 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 652 1004 677 1042 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1004 1561 1042 1620 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1004 1561 1042 1620 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1004 1561 1042 1620 

III 4 axe 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 652 661 677 686 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 661 1031 686 1070 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 979 1638 1016 1700 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1638 2429 1700 2521 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1638 2429 1700 2521 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1639 2429 1700 2521 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Art. 470 alin. (6)       

În cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfã cu masa totalã maximã autorizatã egalã sau mai 
mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzãtoare prevãzutã în tabelul urmãtor: 
 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă 
admisă 

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

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

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

echivalentele recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

echivalentele recunoscute, 
majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate 

I 2 + 1 axe 
 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 64 0 0 
 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 145 0 66 
 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 145 340 66 151 
 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 340 439 353 456 
 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 439 792 456 822 
 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 792 1389 822 1442 
 9 Masa de cel puțin 28 tone 792 1389 822 1442 
II 2 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 136 317 141 329 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 317 521 329 541 
 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 521 765 541 794 
 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 765 924 794 959 
 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 924 1515 959 1573 
 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1515 2104 1573 2184 
 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2104 3193 2184 3314 
 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2104 3193 2184 3314 
 9 Masa de cel puțin 38 tone 2104 3193 2184 3314 
III 2 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1674 2329 1738 2418 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2329 3165 2418 3285 
 3 Masa de cel puțin 40 tone 2329 3165 3418 3295 
IV 3 + 2 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1479 2053 1535 2131 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2053 2840 2131 1948 



 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2840 4201 2948 4361 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 2840 4201 2948 4361 
V 3 + 3 axe 
 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 842 1018 874 1057 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1018 1520 1057 1578 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1520 2420 1578 2512 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 1520 2420 1578 2512 

 

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

 
Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

NIVELURILE STABILITE  
DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    9 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 36 37 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  55 57 
d. Peste 5 tone 68 71 

Art. 470 alin. (8)                                                              Mijloace de transport pe apă 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal 22 23 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 60 62 
3. Bărci cu motor 223 231 
4. Nave de sport și agrement 529 549 
5. Scutere de apă 223 231 
6. Remorchere și împingătoare: X X 
a) până la 500 CP, inclusiv 592 614 
b) peste 500 CP și până la 2000 CP, inclusiv 963 1000 
c) peste 2000 CP și până la 4000 CP, inclusiv 1482 1538 
d) peste 4000 CP 2371 2461 
7. Vapoare - pentru fiecare 1000 tdw sau fracțiune din acesta 192 199 
8. Ceamuri, șlepuri și barje fluviale: X X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1500 de tone, inclusiv 192 199 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1500 de tone și până la 3000 de tone, inclusiv 297 308 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3000 de tone 520 540 

Art. 472 alin. (2)        Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de 

transport, datorat pentru întregul an de cãtre contribuabili, pânã la data de 31 
martie a anului respectiv inclusiv, se acordã o bonificatie de pânã la 10% inclusiv, 
stabilitã prin hotãrâre a consiliului local.                                                        

COTELE STABILITE PRIN CODUL 
FISCAL PENTRU ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL 
LOCAL PENTRU ANUL 2021 

10% 10% 

 
 
 
 



CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE ȘI A ALTOR 
AVIZE ȘI AUTORIZAȚII 

Art. 474 alin. (1)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonã ruralã este egalã cu 
50% din taxa stabilitã. 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL (ZONA RURALA) 

PENTRU ANUL 2020  

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL 
LOCAL (ZONA RURALA) 

PENTRU ANUL 2021 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 3 3 
b) între 151 și 250 m² inclusiv 4 4 
c) între 251 și 500 m² inclusiv 5 5 
d) între 501 și 750 m² inclusiv 6 6 
e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 7 7 
f) peste 1.000 m² 7 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare 

m2 care depășește 1.000 m2 
7 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare 
m2 care depășește 1.000 m2 

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

15 16 

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

7 7 

Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de 
expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice 

7 7 

Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente 

13 13 

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

8 8 

Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare 

18 19 

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

21 21 

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de 
alimentație publică pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv: 
- pana la 50m² inclusiv; 
- intre 51 m² si 150 m² inclusiv; 
- intre 151 m² si 350 m² inclusiv 
- intre 351 m² si 500 m² inclusiv; 

 
 

212 
530 

1062 
1560 

220 
550 
1102 
1619 

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de 
alimentație publică pentru o suprafață mai mare de 500 m2 

4241 4402 

 
 
 



 
 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE 
Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020  

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

1 %   1 % 

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

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020  

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

- lei/m2 sau fracțiune de m2 - - lei/m2 sau fracțiune de m2 - 

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

26 27 

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru 
reclamă și publicitate 

21 22 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 

Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

a) 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 competiție sportivă internă sau 
internațională 

 2% 2% 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 2% 2% 

CAPITOLUL VIII – TAXE SPECIALE 

Art. 484 
Taxe speciale 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2021 

Sunt prevăzute în anexa A 

CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

 
NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

Art. 486 alin. (1)  Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, 

monumentelor istorice de arhitectură și arheologice și altele asemenea. 
Sunt prevăzute în anexa B 

Art. 486 alin. (2) Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc 

infrastructura publică locală, pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu impact asupra 
mediului înconjurător. 

Sunt prevăzute în anexa B 

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

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

530 550 

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

planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 
 
 
 
 
 

29 30 



CAPITOLUL X – ALTE DISPOZIȚII COMUNE 

Art. 489 alin. (1) și (3)  Criteriile economice, sociale, geografice, precum și necesitățile bugetare sunt prevăzute în anexa C. 

 COTELE STABILITE PRIN CODUL FISCAL  
COTELE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 

Art. 489 alin. (2) 
Autoritatea deliberativã a administratiei publice locale, la propunerea autoritãtii 
executive, poate stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale prevãzute în 
prezentul titlu, în functie de urmãtoarele criterii: economice, sociale, geografice, 
precum si de necesitãtile bugetare locale, cu exceptia taxelor prevãzute la art. 494 
alin. (10) lit. b) si c).(amenzi). 
„(2) Cotele adiționale … nu pot fi mai mari de 50% față de nivelurile maxime stabilite 
în prezentul titlu.” 

0% - 50% 0% 

*Se inserează rând pentru fiecare impozit și taxă locală asupra căruia/căreia se stabilește cotă adițională. 
NOTĂ: Cotele adiționale stabilite se aplică asupra nivelurilor care stau la baza determinării impozitelor și taxelor locale datorate, fie că nivelurile respective sunt exprimate în lei sau în cote procentuale.  

Art. 489 alin. (4) 0% - 500% 0% 

Art. 489 alin. (5) 0% - 500% 0% 

 

CAPITOLUL  XI – SANCȚIUNI 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

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

LIMITELE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 

 
NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 
- lei - - lei - 

 lit. a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere se sancționează cu 
amendă  

74 77 

 lit. b) nedepunerea declaratiilor de impunere se sancționează cu amendă 296 307 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și 
gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contravenție și se sancționează cu amendă. 

343 356 

LIMITELE MINIME ȘI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%.    
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă 297 308 
 Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancționează cu amendă 1183 1227 
 Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidența și 
gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contravenție și se sancționează cu amendă 

1378 1430 

 
       Presedinte de sedință 

  Consilier, 
  

Contrasemneaza pentru legalitate, 
Secretar comuna, 

Drăguș Viorel 

 
 



 
 

CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE 

Anexa A Art. 30 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare  Regulamentul pentru stabilirea domeniilor de activitate și condițiile în care se 
pot institui taxe speciale, modul de organizare și de funcționate a serviciilor de interes public local este prevăzut în anexa A.1 care face parte integrantă din anexa A. 
În cazul în care acest regulament este aprobat de către autoritatea deliberativă prin hotărâre distinctă, în formula introductivă a prezentei hotărâri, la nr. crt. 24), se face trimitere la aceasta. 

Art. 484 
Taxe speciale 

„(2) Domeniile în care consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot adopta taxe speciale 
pentru serviciile publice locale, precum și cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.” 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 
- lei - 

NIVELURILE STABILITE DE 
CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2021 
- lei - Nr. 

crt. 
Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin 

care s-au instituit aceste taxe speciale 
DENUMIRILE TAXELOR SPECIALE ȘI DOMENIILE DE ACTIVITATE ÎN 

CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA  

1. 1 Art. 6  alin. (2) din  Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 … 

Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea activității de 
comercializare în zone publice   
- Taxa comert ambulant 
- Taxa comert targ comunal 
-  Taxa eliberare autorizatie functionare spatiu comercial 

 
 

13 lei/zi 
2,5 lei/mp ocupat 

21 lei/an 

 
 

13 lei/zi 
2,5 lei/mp ocupat 

30 lei/an 

2.  Art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 13/2001 … 

- Taxa eliberare certificate de atestare a constructiilor realizare anterior  
 anului  2001 
- Taxa eliberare adeverinta proprietate/utilizare buniri imobile (cladiri/terenuri) 
/alte bunuri 

 
10 lei 

 
5 lei 

  

 
12 lei 

 
5 lei 

  

3.  Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 … 
Taxa speciala pentru recuperarea costurilor serviciilor de copiere a documentelor 
Taxa speciala pentru eliberarea de copii din arhiva institutiei si certificarea acestora 

0,5 lei/ copie 
 

10 lei/copie 

0,5 lei/ copie 
 

10 lei/copie 

4.  Art. 159 din Legea 207/2015 
Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala  
Taxa pentru eliberarea unui istoric de rol fiscal 

10 lei 
10 lei 

12 lei 
12 lei 

5.  
Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) și c), alin. (3), alin. 
(5) și alin. (8) din Legea … nr. 101/2006, republicată 

Taxe speciale pentru servicii de salubrizare 
 

2 lei/pers/luna 3 lei/pers/luna 

6.  1. Art. 23 alin. (3) din Ordinul ministrului administrației și 
internelor nr. 1501/2006 
2. Procedura de înregistrare și de radiere a vehiculelor care 
nu se supun inmatricularii 

Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii certificatului de înregistrare 3 lei 3 lei 

7.  Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii plăcuțelor cu număr de înregistrare 25 lei 30 lei 

8.  
Art. 39, alin.(1) si (2 din OG 71/2002, privind organizarea ºi 
functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public si privat de interes local 

Tarif inchieriere pentru prestarea de servicii utilaje aflate in proprietatea Consiliului 
local catre terti ; 
- Buldoexcavator 
- Tractor cu remorca 
- Tractor cu vidanja 
- Tractor cu masina de imprastiat gunoi 
- Incarcator frontal 
Tariful pentru inchirierea utilajelor de mai sus cu asigurarea carburantului de catre terti  
se reduce cu 50%. 

 
126 lei/ora 
126 lei/ora 

210 lei/transport 
126 lei/ora 
126 lei/ora 

 
150 lei/ora 
150 lei/ora 

230 lei/transport 
150 lei/ora 
150 lei/ora 

NOTĂ: 1. Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea tuturor taxelor speciale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
           2. Temeiurile juridice, precum și denumirile taxelor speciale din modelul-cadru au doar caracter de exemplificare, fără a fi limitative/exhaustive. 

 

       Presedinte de sedință 
  Consilier, 

  

Contrasemneaza pentru legalitate, 
Secretar comuna, 

Drăguș Viorel 

 

 
 



 
 
 
 

CAPITOLUL  IX – ALTE TAXE LOCALE Anexa B 
 NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 

PENTRU ANUL 2020 
 - lei - 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL  
PENTRU ANUL 2021 

-  lei - 

Art. 486 alin. (1)   Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru 
vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de arhitectură și 
arheologice și altele asemenea.*)  318 lei/zi 330 lei/zi 

Art. 486 alin. (2)   Taxe pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și 
utilajelor destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală, 
pe raza localității unde acestea sunt utilizate, precum și taxe pentru activitățile cu 
impact asupra mediului înconjurător.*) 

37 lei/an 38 lei/an 

NOTĂ: Se inserează atâtea rânduri de câte este nevoie pentru cuprinderea oricăror alte taxe locale aplicabile situațiilor specifice la nivelul unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 

*) Art. 486 alin. (3)  Procedurile privind calcularea și plata taxelor locale prevăzute la art. 486 alin. (1) și (2) se cuprind în anexa B.1 care face parte integrantă din anexa B.  

 
 

 
Anexele A, B  fac parte integrantă din prezenta anexă. 

 
 
 

       Presedinte de sedință 
  Consilier, 

  

Contrasemneaza pentru legalitate, 
Secretar comuna, 

Drăguș Viorel 

 



JUDETUL BRAILA 
COMUNA MOVILA MIRESII 
PRIMAR 
Nr. 8676/20.11.2020 
 
 
  
 

 
REFERAT DE APROBARE 

 
 
Subsemnatul Panturu Dumitru, primar al comunei Movila Miresii, prin 

prezentul propun stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021. 
 

  La nivelul comunei Movila Miresii in ultimii 3 ani s-au stabilit si mentinut 
nivelurile minine ale impozitelor si taxelor locale asa cum au fost stabilite prin Codul 
fiscal aprobat prin Legea 227/2015, care a u fost indéxate numai cu rata inflatiei in anul 
anterior. 

 
  De asemenea, cotele procentuale de impozitare ale cladirilor au fost stabilite 

si mentinute la nivelurile minime stabilite de Codul fiscal  dupa cum urmeaza : 
- Cladiri rezidentiale (case de locuit ) aflate in proprietatea persoanelor fizice 

juridice – cota existenta la nivelul comunei Movila Miresii a fost de 0,1% la valoarea de 
impozitare a cladirii (cota prevazuta de Codul fiscal este de 0,08%  - 2%); 

- Cladiri nerezidentiale (case de locuit ) aflate in proprietatea persoanelor 
fizice si juridice – cota existenta la nivelul comunei Movila Miresii a fost de 0,5% la 
valoarea de impozitare a cladirii (cota prevazuta de Codul fiscal este de 0,2% - 1,3%). 
 

Pentru anul 2021 propun indexarea impozitelor si taxelor locale cu 3,8%, 
reprezentand rata inflatiei publicata de MInisterul Dezvoltarii si Lucrarilor Publice, 
aceasta cota aplicandu-se la valoarea de impozitare a cladirilor, si la impozitul calculat 
pentru terenuri, mijloace de transport si la diverse taxe incasate. 

 
Propun mentinerea bonificatiei de 10% pentru plata anticipata a impozitelor si 

taxelor locale pana la data de 31 martie. 
 
 Avand in vedere cele mentionate mai sus, propun dezbaterea si aprobarea 

proiectului de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021. 
 

   

 

Primar, 

PANTURU DUMITRU 

 



1 

 

COMUNA MOVILA MIRESII         Aprobat, 

JUDETUL BRAILA          Primar, 

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL 

IMPOZITE SI TAXE                                   Panturu Dumituru 

Nr. 8674/20.11.2020 

 

           

RAPORT 

Privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021 

 

În conformitate cu Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, 

impozitele si taxele locale sunt dupã cum urmeazã:  

a) impozitul pe clãdiri si taxa pe clãdiri; 

 b) impozitul pe teren si taxa pe teren; 

 c) impozitul pe mijloacele de transport; 

 d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor; 

 e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamã si publicitate; 

 f) impozitul pe spectacole; 

 g) taxele speciale; 

 h) alte taxe locale. 

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

național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii 

nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările şi completările ulterioare, 

referitoare la componenţa unităţilor administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul comunei MOVILA 

MIRESII este următoarea: 

a) Rangul IV – Movila Miresii; 

b) Rangul V – Esna si Tepes Voda 

  Consiliul local a stabilit o singra zona, respective zona A pentru terenurile intravilane cat si extravilane din 

comuna. 

 Impozitul si taxa pe cladiri 

  Orice persoanã care are în proprietate o clãdire situatã în România datoreazã anual impozit pentru acea clãdire, 

exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit. 

  Pentru clãdirile proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãtilor administrativ - teritoriale, 

concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosintã, dupã caz, oricãror entitãti, altele decât cele de drept public, 

se stabileste taxa pe clãdiri, care reprezintã sarcina fiscalã a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de 

administrare sau de folosintã, dupã caz, în conditii similare impozitului pe clãdiri. 

  Impozitul prevãzut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe clãdiri, precum si taxa pe clãdiri prevãzutã la 

alin. (2) se datoreazã cãtre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului în care este amplasatã clãdirea. În 

cazul municipiului Bucuresti, impozitul si taxa pe clãdiri se datoreazã cãtre bugetul local al sectorului în care este 

amplasatã clãdirea. 

              Pentru clãdirile rezidentiale si clãdirile - anexã, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clãdiri se 

calculeazã prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a clãdirii. Cota impozitului pe 

clãdiri se stabileste prin hotãrâre a consiliului local. In anul 2020 a fost stabilita de Consiliul local  la cota de  0,08%. 

              Valoarea impozabilã a clãdirii, exprimatã în lei, se determinã prin înmultirea suprafetei construite desfãsurate a 

acesteia, exprimatã în metri pãtrati, cu valoarea impozabilã corespunzãtoare, exprimatã în lei/m2, din tabelul urmãtor: 

 

Tipul clădirii 

 

VALORILE  STABILITE PENTRU ANUL 2020 

Valoarea impozabilă 

Cu instalații de apă, 

canalizare, electrice și 

încălzire (condiții 

cumulative) 

Fără instalații de apă, 

canalizare, electricitate 

sau încălzire 

A. Clădiri cu  cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din 

orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic 
1.060 636 

B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din  

vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic  
318 212 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau 

din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic   
212 186 

D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, 

din  vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic   
133 79 
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Valoarea impozabilã a clãdirii   se reduce în functie de anul terminãrii acesteia, dupã cum urmeazã:  

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

referintã; 

 b) cu 30%, pentru clãdirea care are o vechime cuprinsã între 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data de 1 

ianuarie a anului fiscal de referintã; 

 c) cu 10%, pentru clãdirea care are o vechime cuprinsã între 30 de ani si 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie 

a anului fiscal de referintã. 

Pentru clãdirile nerezidentiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clãdiri se calculeazã prin 

aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 - 1,3% asupra valorii care poate fi:  

a) valoarea rezultatã dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori 

anului de referintã; 

 b) valoarea finalã a lucrãrilor de constructii, în cazul clãdirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de 

referintã; 

 c) valoarea clãdirilor care rezultã din actul prin care se transferã dreptul de proprietate, în cazul clãdirilor 

dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referintã.  

  Cota impozitului pe clãdiri se stabileste prin hotãrâre a consiliului local. In anul 2020 a fost stabilita la 0,2%.  

  Pentru clãdirile nerezidentiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activitãti din domeniul 

agricol, impozitul pe clãdiri se calculeazã prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clãdirii. 

  În cazul în care valoarea clãdirii nu poate fi calculatã   impozitul se calculeazã prin aplicarea cotei de 2% 

asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.   

În cazul clãdirilor cu destinatie mixtã aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeazã prin 

însumarea impozitului calculat pentru suprafata folositã în scop rezidential conform art. 457 cu impozitul determinat 

pentru suprafata folositã în scop nerezidential, conform art. 458. 

Pentru clãdirile rezidentiale aflate în proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clãdiri 

se calculeazã prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% asupra valorii impozabile a clãdirii. In anul 2020 a fost 

stabilita la 0,08%. 

   Pentru clãdirile nerezidentiale aflate în proprietatea sau detinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe 

clãdiri se calculeazã prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a clãdirii. In 

anul 2020 a fost stabilita la 0,2%. 

   Pentru clãdirile nerezidentiale aflate în proprietatea sau detinute de persoanele juridice, utilizate pentru 

activitãti din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clãdiri se calculeazã prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii 

impozabile a clãdirii. 

  Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clãdiri, valoarea impozabilã a clãdirilor aflate în proprietatea persoanelor 

juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreazã impozitul/taxa si poate fi:  

 a) ultima valoare impozabilã înregistratã în evidentele organului fiscal; 

 b) valoarea rezultatã dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu 

standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluãrii; 

 c) valoarea finalã a lucrãrilor de constructii, în cazul clãdirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior; 

 d) valoarea clãdirilor care rezultã din actul prin care se transferã dreptul de proprietate, în cazul clãdirilor 

dobândite în cursul anului fiscal anterior; 

 e) în cazul clãdirilor care sunt finantate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultatã dintr-un 

raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în 

vigoare la data evaluãrii; 

 f) în cazul clãdirilor pentru care se datoreazã taxa pe clãdiri, valoarea înscrisã în contabilitatea proprietarului 

clãdirii si comunicatã concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosintã, dupã caz.  

  Valoarea impozabilã a clãdirii se actualizeazã o datã la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clãdirii întocmit 

de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluãrii. 

              În cazul în care proprietarul clãdirii nu a actualizat valoarea impozabilã a clãdirii în ultimii 3 ani anteriori anului 

de referintã, cota impozitului/taxei pe clãdiri este 5%. 

             Impozitul pe clãdiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clãdirea la data de 31 

decembrie a anului fiscal anterior. 

              În cazul dobândirii sau construirii unei clãdiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligatia sã depunã o 

declaratie la organul fiscal local în a cãrui razã teritorialã de competentã se aflã clãdirea, în termen de 30 de zile de la 

data dobândirii si datoreazã impozit pe clãdiri începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor. 

               Impozitul pe clãdiri se plãteste anual, în douã rate egale, pânã la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv. 

                Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe clãdiri, datorat pentru întregul an de cãtre contribuabili, pânã la 

data de 31 martie a anului respectiv, se acordã o bonificatie de pânã la 10%, stabilitã prin hotãrâre a consiliului local. In 

anul 2020 s-a acordat 10%. 
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  Impozitul si taxa pe teren 

 

Orice persoanã care are în proprietate teren situat în România datoreazã pentru acesta un impozit anual, 

exceptând cazurile în care în prezentul titlu se prevede altfel. 

 Pentru terenurile proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãtilor administrativ - teritoriale, 

concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosintã, dupã caz, se stabileste taxa pe teren care reprezintã sarcina 

fiscalã a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosintã, în conditii similare impozitului 

pe teren. 

  Impozitul si taxa se datoreazã cãtre bugetul local al comunei, al orasului sau al municipiului în care este 

amplasat terenul.  

Impozitul/Taxa pe teren se stabileste luând în calcul suprafata terenului, rangul localitãtii în care este amplasat 

terenul, zona si categoria de folosintã a terenului, conform încadrãrii fãcute de consiliul local. 

  În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosintã terenuri cu 

constructii, precum si terenul înregistrat în registrul agricol la altã categorie de folosintã decât cea de terenuri cu 

constructii în suprafatã de pânã la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin înmultirea suprafetei 

terenului, exprimatã în hectare, cu suma corespunzãtoare prevãzutã în urmãtorul tabel: 

 

Zona în 

cadrul 

localității 

 

NIVELURILE  STABILITE PENTRU ANUL 2020 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localități 

IV (satul Movila Miresii) V (Satele Tepes Voda si Esna) 

A 754 604 

 

In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altã categorie de folosintã decât cea 

de terenuri cu constructii, pentru suprafata care depãseste 400 m2, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin înmultirea 

suprafetei terenului, exprimatã în hectare, cu suma corespunzãtoare prevãzutã în urmãtorul tabel: 

 
Nr. 

crt. 

                        Zona 

 
Categoria  

de  folosință 

NIVELURILE  STABILITE  

PENTRU ANUL 2020 

A 

1 Teren arabil 30 
2 Pășune 23 
3 Fâneață 23 
4 Vie 49 
5 Livadă 56 
6 Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră 30 
7 Teren cu ape 16 
8 Drumuri și căi ferate 0 
9 Neproductiv 0 

 

            Suma stabilitã  se înmulteste cu coeficientul de corectie corespunzãtor prevãzut în urmãtorul tabel: 

  

 
Rangul localitatii Coeficientul de corectie 

IV  

MOVILA MIRESII 

1,10 

V  
Tepes Voda si Esna 

1,00 

 

In conformitare cu art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii 

nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările și completările ulterioare, 

referitoare la componența unităților administrativ-teritoriale, ierarhizarea localităților la nivelul comunei MOVILA 

MIRESII  este următoarea: 

a) rangul IV: MOVILA MIRESII; 

b) rangul V.: ESNA si TEPES VODA. 

              În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin înmultirea suprafetei 

terenului, exprimatã în hectare, cu suma corespunzãtoare prevãzutã în urmãtorul tabel, înmultitã cu coeficientul de 

corectie de mai sus: 
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Categoria de folosință 

NIVELURILE  STABILITE PENTRU 

2020 
 

Teren cu construcții 25 

Teren arabil 50 

Pășune 23 
Fâneață 23 

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 53 
Vie până la intrarea pe rod x 

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1 53 
Livadă până la intrarea pe rod x 
Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră, cu excepția celui prevăzut la nr. crt. 7.1 8 
Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție X 
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 1 
Teren cu amenajări piscicole 29 
Drumuri și căi ferate X 
Teren neproductiv X 

 

                  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. În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia sã 

depunã o nouã declaratie de impunere la organul fiscal local în a cãrui razã teritorialã de competentã se aflã terenul, în 

termen de 30 de zile de la data dobândirii, si datoreazã impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor. 

                 Impozitul pe teren se plãteste anual, în douã rate egale, pânã la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 

                 Plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de cãtre contribuabili, pânã la data de 31 

martie inclusiv, a anului respectiv, se acordã o bonificatie de pânã la 10%, stabilitã prin hotãrâre a consiliului local. La 

nivelul municipiului Bucuresti, aceastã atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti. In anul 2020 s-a 

acordat 10%. 

  Impozitul pe mijloace de transport  

              Orice persoanã care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România 

datoreazã un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor în care în prezentul capitol se prevede 

altfel. Impozitul pe mijloacele de transport se datoreazã pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau 

înregistrat în România. 

              Impozitul pe mijloacele de transport se calculeazã în functie de tipul mijlocului de transport, conform celor 

prevãzute în prezentul capitol. 

               În cazul oricãruia dintre urmãtoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeazã în functie de 

capacitatea cilindricã a acestuia, prin înmultirea fiecãrei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma 

corespunzãtoare din tabelul urmãtor: 

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică 

NIVELURILE  STABILITE 

PENTRU 2020  

Lei/200 cm³ sau fracțiune din 

aceasta 

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

Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 8 
Motociclete, tricicluri și cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 9 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 și 2.000 cm3 inclusiv 19 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 și 2.600 cm3 inclusiv 76 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 și 3.000 cm3 inclusiv 153 
Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 308 
Autobuze, autocare, microbuze 25 
Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv 31 
Tractoare înmatriculate 19 

II. Vehicule înregistrate 

 NIVELURILE  STABILITE 

PENTRU 2020  

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

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidențiată 51 lei/an 

 

                 În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotãrârii consiliului 

local. 
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                 Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care detine dreptul de 

proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal 

anterior. 

                  În cazul înmatriculãrii sau înregistrãrii unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are 

obligatia sã depunã o declaratie la organul fiscal local în a cãrui razã teritorialã de competentã are domiciliul, sediul sau 

punctul de lucru, dupã caz, în termen de 30 de zile de la data înmatriculãrii/înregistrãrii, si datoreazã impozit pe 

mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului urmãtor. 

                 Impozitul pe mijlocul de transport se plãteste anual, în douã rate egale, pânã la datele de 31 martie si 30 

septembrie inclusiv. Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de cãtre 

contribuabili, pânã la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordã o bonificatie de pânã la 10% inclusiv, 

stabilitã prin hotãrâre a consiliului local. In anul 2020 s-a acordat 10%. 

 

                 Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si a autorizatiilor 

 

                   Orice persoanã care trebuie sã obtinã un certificat, un aviz sau o autorizatie mentionatã în prezentul capitol 

trebuie sã plãteascã o taxã la compartimentul de specialitate al autoritãtii administratiei publice locale înainte de a i se 

elibera certificatul, avizul sau autorizatia necesarã. 

 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban    
NIVELURILE  STABILITE  

PENTRU ANUL 2020 

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism - lei - 

a) până la 150 m² inclusiv 3 

b) între 151 și 250 m² inclusiv 4 

c) între 251 și 500 m² inclusiv 5 

d) între 501 și 750 m² inclusiv 6 

e) între 751 și 1.000 m² inclusiv 7 

f) peste 1.000 m² 7 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 care 

depășește 1.000 m2 

 

                Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonã ruralã este egalã cu 50% din taxa stabilitã. 

                Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egalã cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 

certificatului sau a autorizatiei initiale. 

                 Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de cãtre comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de 

cãtre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judetean se stabileste de consiliul local în sumã de 

pânã la 15 lei, inclusiv. 

              Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o clãdire rezidentialã sau clãdire - anexã este egalã 

cu 0,5% din valoarea autorizatã a lucrãrilor de constructii. 

              Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii decât cele  de mai sus este egalã cu 1% 

din valoarea autorizatã a lucrãrilor de constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente. 

                Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egalã cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea 

certificatului sau a autorizatiei initiale. 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totalã sau partialã, a unei constructii este egalã cu 0,1% din valoarea 

impozabilã stabilitã pentru determinarea impozitului pe clãdiri, aferentã pãrtii desfiintate. 

                  Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavãri necesare lucrãrilor de cercetare si prospectare a 

terenurilor în etapa efectuãrii studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicãrile topografice, sondele de gaze, petrol si 

alte excavãri se datoreazã de cãtre titularii drepturilor de prospectiune si explorare si se calculeazã prin înmultirea 

numãrului de metri pãtrati de teren ce vor fi efectiv afectati la suprafata solului de foraje si excavãri cu o valoare 

cuprinsã între 0 si 15 lei. 

                   Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrãrile de organizare de santier în vederea realizãrii unei 

constructii, care nu sunt incluse în altã autorizatie de construire, este egalã cu 3% din valoarea autorizatã a lucrãrilor de 

organizare de santier. 

                      Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, cãsute sau rulote ori campinguri este 

egalã cu 2% din valoarea autorizatã a lucrãrilor de constructie. 

                     Taxa pentru autorizarea amplasãrii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si 

panouri de afisaj, firme si reclame situate pe cãile si în spatiile publice este de pânã la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru 

pãtrat de suprafatã ocupatã de constructie. 

                   Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrãrile de racorduri si bransamente la retele publice de apã, 

canalizare, gaze, termice, energie electricã, telefonie si televiziune prin cablu se stabileste de consiliul local si este de 

pânã la 12 lei, inclusiv, pentru fiecare racord. 
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                   Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclaturã stradalã si adresã se stabileste de cãtre consiliile locale 

în sumã de pânã la 9 lei, inclusiv. 

                   Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare se stabileste de consiliul local si este de pânã la 

20 lei, inclusiv. 

                  Taxele pentru eliberarea atestatului de producãtor, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a 

produselor din sectorul agricol se stabilesc de cãtre consiliile locale si sunt de pânã la 80 lei, inclusiv. 

                Persoanele a cãror activitate se încadreazã în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activitãti de servire 

a bãuturilor si 932 - Alte activitãti recreative si distractive potrivit Clasificãrii activitãtilor din economia nationalã - 

CAEN, actualizatã prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statisticã nr. 337/2007 privind actualizarea 

Clasificãrii activitãtilor din economia nationalã - CAEN, datoreazã bugetului local al comunei, orasului sau municipiului, 

dupã caz, în a cãrui razã administrativ - teritorialã se desfãsoarã activitatea, o taxã pentru eliberarea/vizarea anualã a 

autorizatiei privind desfãsurarea activitãtii de alimentatie publicã, în functie de suprafata aferentã activitãtilor respective, 

în sumã de:  

a) 212 lei pentru o suprafata pana la 50 mp; 

b) 530 lei pentru suprafata intre 51 si 150 mp; 

c) 1062 lei pentru suprafata intre 151 si 350 mp; 

d) 1560 lei pentru supafata intre 351 mp si 500 mp 

                b)   4241 lei pentru o suprafatã mai mare de 500 m2.  

 

                  Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamã si publicitate 

 

                      Taxa pentru servicii de reclamã si publicitate se calculeazã prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea 

serviciilor de reclamã si publicitate. Cota taxei se stabileste de consiliul local, fiind cuprinsã între 1% si 3%. Valoarea 

serviciilor de reclamã si publicitate cuprinde orice platã obtinutã sau care urmeazã a fi obtinutã pentru serviciile de 

reclamã si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea adãugatã. Pentru anul 2020 a fost stabilita la 1%. 

 

                 Taxa pentru afisaj în scop de reclamã si publicitate 

 

                   Orice persoanã care utilizeazã un panou, un afisaj sau o structurã de afisaj pentru reclamã si publicitate, cu 

exceptia celei care intrã sub incidenta art. 477, datoreazã plata taxei anuale prevãzute în prezentul articol cãtre bugetul 

local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupã caz, în raza cãreia/cãruia este amplasat panoul, afisajul sau 

structura de afisaj respectivã.   Valoarea taxei pentru afisaj în scop de reclamã si publicitate se calculeazã anual prin 

înmultirea numãrului de metri pãtrati sau a fractiunii de metru pãtrat a suprafetei afisajului pentru reclamã sau publicitate 

cu suma stabilitã de consiliul local, astfel:  

a) în cazul unui afisaj situat în locul în care persoana deruleazã o activitate economicã, suma este de pânã 

la 32 lei, inclusiv; (pentru 2020 a fost 25 lei). 

 b) în cazul oricãrui altui panou, afisaj sau oricãrei altei structuri de afisaj pentru reclamã si publicitate, 

suma este de pânã la 23 lei, inclusiv. (pentru 2020 a fost 25 de lei). 

                   Taxa pentru afisaj în scop de reclamã si publicitate se recalculeazã pentru a reflecta numãrul de luni sau 

fractiunea din lunã dintr-un an calendaristic în care se afiseazã în scop de reclamã si publicitate. 

                    Taxa pentru afisajul în scop de reclamã si publicitate se plãteste anual, în douã rate egale, pânã la datele de 

31 martie si 30 septembrie inclusiv. 

 

                  Impozitul pe spectacole 

 

                   Orice persoanã care organizeazã o manifestare artisticã, o competitie sportivã sau altã activitate distractivã în 

România are obligatia de a plãti  impozitul pe spectacole la bugetul local al unitãtii administrativ - teritoriale în raza 

cãreia are loc manifestarea artisticã, competitia sportivã sau altã activitate distractivã. 

                    Impozitul pe spectacole se calculeazã prin aplicarea cotei de impozit la suma încasatã din vânzarea biletelor 

de intrare si a abonamentelor. Consiliile locale hotãrãsc cota de impozit dupã cum urmeazã:  

a) pânã la 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesã de teatru, balet, operã, operetã, concert 

filarmonic sau altã manifestare muzicalã, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie 

sportivã internã sau international ( 2020 – 2%) 

                   b) pânã la 5% în cazul oricãrei altei manifestãri artistice decât cele enumerate la lit. a).  (2020 – 2%). 

                    Impozitul pe spectacole se plãteste lunar pânã la data de 10, inclusiv, a lunii urmãtoare celei în care a avut 

loc spectacolul. 
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                     Taxe speciale 

 

Pentru functionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice si juridice, precum si 

pentru promovarea turisticã a localitãtii, consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã 

caz, pot adopta taxe speciale. 

  Domeniile în care consiliile locale, judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupã caz, pot 

adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum si cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificãrile si completãrile ulterioare. 

  Taxele speciale se încaseazã numai de la persoanele fizice si juridice care beneficiazã de serviciile oferite 

de institutia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare si functionare al acestora, sau de 

la cele care sunt obligate, potrivit legii, sã efectueze prestatii ce intrã în sfera de activitate a acestui tip de serviciu. 

In anul 2020 au fost percepute urmatoarele taxe speciale: 

 
Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea activității de comercializare în 
zone publice   

- Taxa comert ambulant 

- Taxa comert targ comunal 

-  Taxa eliberare autorizatie functionare spatiu comercial 

 

 

12 lei/zi 
2,5 lei/mp ocupat 

20 lei/an 

- Taxa eliberare certificate de atestare a constructiilor realizare anterior  

 anului  2001 
- Taxa eliberare adeverinta proprietate/utilizare buniri imobile (cladiri/terenuri) 

/alte bunuri 

 

10 lei 

 
5 lei 

Taxa speciala pentru recuperarea costurilor serviciilor de copiere a documentelor 
Taxa speciala pentru eliberarea de copii din arhiva institutiei si certificarea acestora 

0,3 lei/ copie 

 

10 lei/copie 

Taxa pentru eliberarea certificatelor de atestare fiscala  

Taxa pentru eliberarea unui istoric de rol fiscal 

10 lei 

10 lei 

Taxe speciale pentru servicii de salubrizare 
 

2 lei/pers/luna 

Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii certificatului de înregistrare 0 lei 

Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii plăcuțelor cu număr de înregistrare 25 lei 

Tarif inchieriere pentru prestarea de servicii utilaje aflate in proprietatea Consiliului local catre 
terti ; 

- Buldoexcavator 

- Tractor cu remorca 

- Tractor cu vidanja 

- Tractor cu masina de imprastiat gunoi 

- Incarcator frontal 

 
 

126 lei/ora 

126 lei/ora 
210 lei/transp. 

126 lei/ora 

126 lei/ora 

 

Alte taxe locale 

 

Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau consiliile judetene, dupã caz, pot institui 

taxe pentru utilizarea temporarã a locurilor publice si pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor 

istorice de arhitecturã si arheologice si altele asemenea.  

  Consiliile locale pot institui taxe pentru detinerea sau utilizarea echipamentelor si utilajelor destinate 

obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publicã localã, pe raza localitãtii unde acestea sunt utilizate, precum si 

taxe pentru activitãtile cu impact asupra mediului înconjurãtor. 

  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divort pe cale administrativã este în cuantum de 500 lei si poate fi 

majoratã prin hotãrâre a consiliului local, fãrã ca majorarea sã poatã depãsi 50% din aceastã valoare. Taxa se face venit 

la bugetul local. 

   Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, detinute 

de consiliile locale, consiliul local stabileste o taxã de pânã la 32 lei, inclusiv. 

 

Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiliile locale  

 

  Autoritatea deliberativã a administratiei publice locale, la propunerea autoritãtii executive, poate stabili 

cote aditionale la impozitele si taxele locale prevãzute în prezentul titlu, în functie de urmãtoarele criterii: economice, 

sociale, geografice, precum si de necesitãtile bugetare locale, cu exceptia taxelor prevãzute la art. 494 alin. (10) lit. b) si 

c). 

  Cotele aditionale stabilite   nu pot fi mai mari de 50% fatã de nivelurile maxime stabilite în prezentul 

titlu. 

  Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren 

cu pânã la 500%, începând cu al treilea an, în conditiile stabilite prin hotãrâre a consiliului local. 
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  Consiliul local poate majora impozitul pe clãdiri si impozitul pe teren cu pânã la 500% pentru clãdirile si 

terenurile neîngrijite, situate în intravilan. Clãdirile si terenurile in cauza se stabilesc prin hotãrâre a consiliului local 

conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale, hotãrârile consiliului local in acest sens avand 

caracter individual.  

 

Controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale  

 

  Autoritãtile administratiei publice locale si organele speciale ale acestora, dupã caz, sunt responsabile 

pentru stabilirea, controlul si colectarea impozitelor si taxelor locale, precum si a amenzilor si penalizãrilor aferente.  

 

Implicatii bugetare ale impozitelor si taxelor locale 

  

  Impozitele si taxele locale, majorãrile de întârziere, precum si amenzile aferente acestora constituie 

integral venituri la bugetele locale ale unitãtilor administrativ - teritoriale.  Impozitul pe clãdiri, precum si amenzile 

aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitãtii administrativ - teritoriale în raza cãreia este situatã clãdirea 

respectivã.  Impozitul pe teren, precum si amenzile aferente acestuia constituie venituri la bugetul local al unitãtii 

administrativ - teritoriale în raza cãreia este situat terenul respectiv. 

   Taxele locale constituie venituri ale bugetelor locale ale unitãtilor administrativ - teritoriale. Pentru 

eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire de cãtre presedintii consiliilor judetene, cu avizul 

primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în proportie de 50% la bugetul local al comunelor si de 50% la 

bugetul local al consiliului judetean. 

  Taxa pentru afisaj în scop de reclamã si publicitate, precum si amenzile aferente constituie venituri la 

bugetul local al unitãtii administrativ - teritoriale unde este situat afisajul, panoul sau structura pentru afisajul în scop de 

reclamã si publicitate. 

  Impozitul pe spectacole, precum si amenzile aferente constituie venituri la bugetul local al unitãtii 

administrativ - teritoriale unde are loc manifestarea artisticã, competitia sportivã sau altã activitate distractivã. 

  În vederea clarificãrii si stabilirii reale a situatiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de 

specialitate ale autoritãtilor administratiei publice locale au competenta de a solicita informatii si documente cu relevantã 

fiscalã sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, dupã caz, iar notarii, avocatii, 

executorii judecãtoresti, organele de politie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de 

conducere si înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea pasapoartelor simple, serviciile 

publice comunitare de evidentã a persoanelor, precum si orice altã entitate care detine informatii sau documente cu 

privire la bunuri impozabile sau taxabile, dupã caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil au obligatia furnizãrii 

acestora fãrã platã. 

 

 

  

Intocmit, 

  

Consilier, Consilier, 

Mustatea Constanta Oncescu Radian Eduard 

 

 

 

 

Contabil, 

Datcu Nela 
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R E F E R A T 
la proiectul de hotarare privind  stabilirea impozitelor 

 si taxelor locale pentru anul 2021 
  
  Subsemnatul Dragus Viorel, secretar comuna, ca urmare a proiectului de 
hotarare privind impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021, prin prezentul va prezint 
urmatoarele reglementari legale in vigoare referitoare  atributiile autoritatilor publice 
locale in materia impozitelor si taxelor locale: 
 

1. Conform pevederilor Codului administrativ (OUG 57/2019): 
- În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile deliberative ale 

administraţiei publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe 
locale, să aprobe bugetele locale ale unităţilor administrativ - teritoriale, în condiţiile 
legii (art. 87, alin.3); 

- Consiliul local stabileste si aproba impozitele si taxele locale, în 
conditiile legii (art. 129, alin.4, lit.c); 

- Hotarârile prin care se stabilesc impozite si taxe locale se aproba cu 
majoritatea absoluta, respectiv  primul număr natural strict mai mare decât jumătate din 
totalul membrilor în funcţie ai Cosiliului local, respectiv 7 voturi din numarul total de 13 
consilieri in functie (art. 139, alin.3, lit. c). 

2. Conform prevederilor legii finantelor publice locale (Legea nr. 
273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: 

- Autorităţile administraţiei publice locale au competenţa stabilirii 
nivelurilor impozitelor şi taxelor locale, în condiţiile legii (art. 16, alin.2); 

- Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe şi 
responsabilităţi în ceea ce priveşte stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi 
încasarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a oricăror alte venituri ale unităţilor 
administrativ-teritoriale, prin compartimente proprii de specialitate, în condiţiile legii 
(art. 20, alin.1, lit b); 

- Impozitele şi taxele locale se aprobă de consiliile locale, judeţene şi 
de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, în limitele şi în condiţiile legii 
(art. 27); 

- Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul 
persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti, după caz, aprobă taxe speciale (art. 30, alin.1). 

3. Conform prevederilor Codului fiscal ( Legea nr. 227/2015): 
-         Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul 

persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, 
consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot 
adopta taxe speciale (art. 484, alin.1); 

-  Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau 
consiliile judeţene, după caz, pot institui taxe pentru utilizarea temporară a locurilor 
publice şi pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de 



 
 

arhitectură şi arheologice şi altele asemenea. Consiliile locale pot institui taxe pentru 
deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care 
folosesc infrastructura publică locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, 
precum şi taxe pentru activităţile cu impact asupra mediului înconjurător (art. 486); 

- Autorităţile administraţiei publice locale şi organele speciale ale 
acestora, după caz,  sunt responsabile pentru stabilirea, controlul şi colectarea 
impozitelor şi taxelor locale, precum şi a amenzilor şi penalizărilor aferente (art. 490) 

-  În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o 
anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele 
respective se indexează anual, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei 
pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor 
Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice  şi se aplică în anul 
fiscal următor (art. 490). 
  Rata inflatiei publicata de Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei  Publice   si care se va utiliza pentru indexarea impozitelor si taxelor 
locale pentru anul 2021 este de 3.8 % asa cum rezulta din comunicatul INS nr. 
1319/21.01.2020.  
  
 
  
 

Secretar, 
Dragus Viorel 

 
  
 
 

  


