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Nr. 2722/31.03.2021 

REFERAT, 

Privind taxele si impozitele locale pentru anul fiscal 2022 

Subsemnata Marin Diana Elena, in functie de op.rol in cadrul Primariei Costestii din Vale, va 

rog sa aprobati taxele si impozitele locale pentru anul fiscal 2022. 

Avand in vedere, prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fisacal,propunem stabilirea 

impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 dupa cum urmeaza: 

          Pentru anul fiscal 2022,impozitele si taxele locale datorate de contribuabili , persoane 
fizice si juridice, se indexeaza cu  2.6%  ,fata de impozitele si taxele locale datorate de 
contribuabili,persoane fizice si juridice pentru anul fiscal 2021 , asa cum au fost aprobate 
prin Hotararea consiliului local Costestii din Vale  24/30.06.2020.(conform ratei inflatiei de 
2.6 % pentru anul 2020, comunicata pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice si 
Ministerului Dezvoltarii Regionale (comunicatul de presa nr. 16/14.01.2021) si 
Administratiei Publice a orcarui impozit in conformitate cu prevedreile art 491 alin 1 din 
Legea nr 227-2015 privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ) 

Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08% - 0,2% ,asupra 

valorii impozabile a cladirii. 

Propunem mentinerea cotei de 0,1% 

I.Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei 

construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă 

corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor: 

Eliminari si compensari sume de pana la 1 leu (inclusiv) 
Delimitarea sate si strazi in functie de rang si zona. 

ART.457 ALIN.(2)LEGEA NR.227/2015 

 
Tipul clădirii 
 

VALORILE PROPUSE PENTRU  ANUL FISCAL 2022 

Valoarea impozabilă 

- lei/m² - 
Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 
încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate sau 
încălzire 

0 3 4 
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 

1129 677 
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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 

339 226 

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 

226 198 

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 

141 85 

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

A)         Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in care 

este amplasata cladirea prin inmultirea valorii determinate conform coeficientul de corectie 

corespunzator, prevazut in tabelul urmator: 

ZONA RANGUL 

LOCALITATI 

 IV V 

A 1,10 1,05 

B 1,05 1,00 

C 1,00 0,95 

D 0,95 0,90 

 
Conform prevederilor art.457, alin.(8), valoarea impozabilă a clădirii, determinată în 

urma aplicării prevederilor de mai sus, 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 

B) Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale ( orice cladire care nu este rezidentiala), 

aflate în proprietatea persoanelor fizice: 

(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se 

calculează prin aplicarea unei cote, prevazute de art.458, alin.1, cuprinse între 0,2 - 1,3% 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. 

 

Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi 

din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote, stabilita de 

art.458, alin.4, de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform punctului B, alin.(1), impozitul se 

calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457. 

C) Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor 

fizice 

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se 

calculează, conform art.459, prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop 

rezidenţial, cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial. 

Propunere 

 COTE DE IMPOZITARE APLICABILE PERSOANELOR FIZICE 

Nr. crt 

Tipuri de cladiri 
COTELE PROPUSE 

PENTRU ANUL FISCAL 

 2022  ( %) 

1 Art.457 alin. (1) 

clădiri rezidenţiale şi  clădiri anexă 

 
0,1% 

2  Art.458 alin.(1) 

clădiri nerezidenţiale achiziţionate, 
construite sau reevaluate în ultimii 
5 ani anteriori anului de referinţă 

 
1% 

3 Art. 458 alin. (3) 

clădiri nerezidenţiale aflate în 
proprietatea persoanelor fizice, 
utilizate pentru activităţi din 
domeniul agricol 

 
0,4% 

4 Art. 458 alin. (4) 

Cladiri nerezidentiale nereevaluate 
in ultimii 5 ani anteriori anului de 
referinţă 

 
2% 

 
În  cazul clădirilor nerezidenţiale  impozitul se calculează prin aplicarea unei cotei  
de impozitare 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. 
       În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în 
scop rezidenţial  cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, 



 Cladire rezidentială=  construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite 
pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface cerinţele de locuit 
ale unei persoane sau familii; 
 Clădire nerezidenţială = orice clădire care nu este rezidenţială; 
 Clădire cu destinaţie mixtă = clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi 
nerezidenţial 
 Clădire-anexă= clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, 
pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele asemenea 

 
II. Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice: 

(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2% 

asupra valorii impozabile a clădirii. 

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2% - 1,3%, 

inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii. 

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 

utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin 

aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii. 

(4) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de 

evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a 

bunurilor aflate în vigoare la data evaluării. 

(5) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în 

ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 

Propunere 

IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 

    Art.460 din Legea nr.227/2015 

Nr. 
crt Tipuri de cladiri 

COTELE PROPUSE 

PENTRU ANUL FISCAL 
2022 ( %) 

1. art. 460 alin.(1 )din legea nr. 227/2015 

Clădirile  rezidenţiale 

 
0,1 % 

 
2.  art. 460 alin.(2) din legea nr. 227/2015 

Cladiri nerezidenţiale dobândite sau reevaluate 
în ultimii 5 ani, anteriori anului fiscal de 
referinţă 

 
1% 

3. art. 460 alin (8) lit.a. din legea nr. 227/2015 

Clădirile  rezidenţiale şi/sau nerezidenţiale 
nereevaluate în ultimii 5 ani, anteriori anului 
fiscal de referinţă 

 
5% 

 

4. art. 460 alin (3) lit.a. din legea nr. 227/2015 

Clădirile  nerezidenţiale aflate în proprietatea 
sau deţinute de persoane juridice utilizate 
pentru activităţi din domeniul agricol 

 
0,4% 

 Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică sau 
privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, 
date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, 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. 
 Dacă o persoană juridică - concesionar, locatar, titular al dreptului de 
administrare sau de folosinţă - încheie ulterior contracte de concesiune, închiriere, 
administrare sau folosinţă pentru aceeaşi clădire cu alte persoane, taxa pe clădiri va 
fi datorată de utilizatorul final. 
 

 
IMPOZIT TEREN 

 Art.465 alin.(3) Impozit/taxă pe teren în cazul unui teren amplasat în 
intravilan,înregistrat în registrul agricol la alta  categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 
construcţii ,impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului 
,exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevazuta la alin. (4),iar acest rezultat se 
inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la alin. (5) 

Art.465 alin.(4) din Legea nr.227/2015 

Nr.cr
t. 

                ZONA 

Categoria de 
folosinţă 

A B C D 

1. Teren arabil 32 24 21 17 

2. Păşune 24 21 17 15 

3 Fâneaţă 24 21 17 15 

4 Vie 52 40 32 21 

5 Livadă 60 52 40 32 

6 Pădure sau 
alteren cu 
vegetaţie 
forestieră 

32 24 21 17 

7 Teren cu ape 17 15 9 0 

8 Drumuri şi căi 
ferate 

0 0 0 0 

9 Teren 
neproductiv 

0 0 0 0 

 
Art.465 alin.(5) din Legea nr.227/2015 

Rangul localităţii     Coeficientul de corecţie 

IV 1,10 

V 1,00 

*) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică sau 
privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, 
date în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă 
sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 
folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren. 
**) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu majora sau 
diminua, după caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor la a doua zecimală în 
urma conversiei generată de aplicarea Legii nr.348/2004 privind denominarea 
monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor impozitului pe teren în 
lei/ha, ţinând seama de faptul că 1m2=0,0001ha. 



 Suma corespunzatoare din tabel se inmulteste cu coeficientul de corectie aferent 
rangului localitati. 
   Impozitul/taxa pe teren rezultat se majorează cu o cotă adiţională de 0% 
conform art.489 din Legea 227/2015 privind  Codul  fiscal 
IMPOZITUL PE TEREN SI TAXA PE TEREN 

(1) Impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul suprafata terenului, rangul localităţii în 

care este amplasat terenul şi zona şi/sau categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării 

făcute de consiliul local. 

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de 

folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei 

terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel : 

ZONA RANGUL   IV 

PROPUNER

E 2022 

RANG IV 

RANGUL  V 

PROPUNERE 

2022 

RANG V 

A 711-1788 1085 569-1422 867 

B 569-1422 867 427-1068 651 

C 427-1068 651 284-710 433 

D 278-696 424 142-356 218 

 

In cazul unui teren amplasat in extravilan,impozitul/ taxa pe teren se stabiliste prin 

inmultirea suprafetei terenului , exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in 

tabel, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator : 

Nr. crt Categoria de folosinta 
ZONA/ lei/ ha  

A B C D 

1 Teren cu constructii 35 32 30 25 

2 Teren arabil 56 54 51 47 

3 Pasune 32 30 25 23 

4 Fanete 32 30 25 23 

5 Vie pe rod 62 60 56 54 

6 Livada pe rod 62 60 56 54 

7 Padure 18 16 14 9 

8 Terenuri cu ape, altul decat cel cu amenajari 

piscicole 

7 6 2 1 

8.1 Teren cu amenajari piscicole 41 35 32 30 

Impozitul pe teren arabil in intravilan se stabileste anual in suma fixa pe mp, in mod 

diferentiat, in functie de rangurile satelor componente si  pe zone, dupa cum urmeaza: 

Nr.crt Categoria de folosinta 
ZONA  

A B C D 

1 Teren arabil 32 24 21 17 

2 Pasune 24 21 17 15 

3 Fanete 24 21 17 15 

4 Vii 52 40 32 21 

5 Livezi 60 52 40 32 

6 Paduri 32 24 21 17 

7 Terenuri cu ape 17 14 9 9 

 
 



IMPOZIT MIJLOACE DE TRANSPORT 

 Art.470 alin.(1) şi (2) din Legea nr.227/2015 

I. Vehicule înmatriculate 

NIVELURILE  
PROPUSE 

PENTRU ANUL 
FISCAL 2022 

Suma în lei, pentru 
fiecare grupă de 200 
cmᶾ sau fracţiune din 
aceasta 

1. Motociclete, tricicluri , cvadricicluri şi autoturisme cu capacitate cilindrică 
de până la 1600 cm3, inclusiv 

9 

2. Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitate cilindrică de peste 
1600 cm3 

10 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3, 
inclusiv 

20 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3, 
inclusiv 

81 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3, 
inclusiv 

163 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 327 

7. Autobuze, autocare, microbuze 27 

8. Alte vehicule cu tractiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de 
până la 12 tone inclusiv 

34 

9. Tractoare înmatriculate 20 

II Vehicule înregistrate  
1.Vehicule cu capacitate cilindrică Lei/200cmᶾ 
1.1.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 3 

1.2.Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3   6 
2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 

                         Lei/an/vehicul 
  -  56 lei/an 

Numărul de axe şi greutatea brută 
încărcată maximă admisă 

2022     (NU SE INDEXEAZA) 

Impozitul, în lei 

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

 
Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 
motoare 

      1. Masa  de cel puţin  12 tone, dar mai 
mica de 13 tone 

0 151 

      2. Masa  de cel puţin  13 tone, dar mai 
mica de 14 tone 

151 419 

      3. Masa  de cel puţin  14 tone, dar mai 
mica de 15 tone 

419 590 

      4. Masa  de cel puţin  15 tone, dar mai 
mica de 18 tone 

590 1.335 

      5. Masa de cel puţin 18 tone 590 1.335 



II 3 axe   
      1. Masa  de cel puţin  15 tone, dar mai 
mica de 17 tone 

151 263 

      2. Masa  de cel puţin  17 tone, dar mai 
mica de 19 tone 

263 541 

      3. Masa  de cel puţin  19 tone, dar mai 
mica de 21 tone 

541 702 

      4. Masa  de cel puţin  21 tone, dar mai 
mica de 23 tone 

702 1082 

      5. Masa  de cel puţin  23 tone, dar mai 
mica de 25 tone 

1082 1.680 

      6. Masa  de cel puţin  25 tone, dar mai 
mica de 26 tone 

1082 1.680 

     7. Masa de cel puţin 26 tone 1082 1.680 
III 4 axe   
      1. Masa  de cel puţin  23 tone, dar mai 
mica de 25 tone 

702 711 

      2. Masa  de cel puţin  25 tone, dar mai 
mica de 27 tone 

711 1111 

      3. Masa  de cel puţin  27 tone, dar mai 
mica de 29 tone 

1111 1.764 

      4. Masa  de cel puţin  29 tone, dar mai 
mica de 31 tone 

1.764 2.616 

      5. Masa  de cel puţin  31 tone, dar mai 
mica de 32 tone 

1.764 2.616 

      6. Masa de cel puţin 32 tone 1.764 2.616 

 
 
 
Numărul de axe şi greutatea brută 
încărcată maximă admisă 

I     2 +1 axe 

2022          (NU SE INDEXEAZA) 

Impozitul, în lei 

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

Alte sisteme de 
suspensie pentru axele 
motoare 

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 68 

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

68 156 

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

156 365 

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

365 473 

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

473 853 

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

853 1.496 



9. Masa de cel puţin 28 tone 853 1.496 
II  2+2 axe   
1. Masa  de cel puţin  23 tone, dar mai 

mică de 25 tone 
146  341 

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

341  560 

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

560  823 

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

823  994 

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

994 1.632 

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

1.632 2.266 

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

2.266 3.440 

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

2.266 3.440 

9. Masa de cel puţin  38 tone 2.266 3.440 
III  2+3 axe   
1. Masa  de cel puţin  36 tone, dar mai 

mică de 38 tone 

1.803 2.509 

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

2.509 3.410 

3. Masa de cel puţin  40 tone 2.509 3.410 
IV  3+2 axe   
1. Masa  de cel puţin  36 tone, dar mai 

mică de 38 tone 

1.593 2.212 

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

2.212 3.060 

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

3.060 4.526 

4. Masa de cel puţin  44 tone 3.060 4.526 
V 3+3 axe   
1. Masa  de cel puţin  36 tone, dar mai 

mică de 38 tone 

906 1096 

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

1.096 1.637 

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

1.637 2.607 

4. Masa de cel puţin  44 tone 1.637 2.607 
   

Art.470 alin.(7) din Legea nr.227/2015 

Masa totală maximă autorizată 

NIVELURILE  PROPUSE PENTRU  ANUL 
FISCAL 2022 

Impozitul, în lei 
a. Până la 1 tonă, inclusiv    10 

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 38 



c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 59 

d. Peste 5 tone 72 

MIJLOACE DE TRANSPORT PE APA Impozit  lei / an 

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

24 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 63 

3. Bărci cu motor 237 

4. Nave de sport şi agrement *) 564 

5. Scutere de apă 237 

a) până la 500 CP inclusiv 631 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv 1026 

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1578 

d) peste 4.000 CP 2525 

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau 
fracţiune din acesta 

205 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 
tone, inclusiv 

205 

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 
tone şi până la 3.000 tone, inclusiv 

316 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 
tone 

553 

 
TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR 

Art.474 alin.(1) 

 
Taxa pentru eliberarea certificatului de 
urbanism, în mediu urban 

NIVELURILE PROPUSE PENTRU 

ANUL FISCAL 2022 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism Taxa, în lei 
a) Până la 150 m², inclusiv 7 

b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 8 

c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 10 

d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 14 

e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 16 

f) Peste 1.000 m² 
16+ 0,01 leu/m² pentru fiecare m2 

 care depăşeşte 1.000 m² 

Art.474 alin.(4) 

Taxa pentru avizarea certificatului de 
urbanism de către comisia de 
urbanism şi amenajarea teritoriului, 
de către primari sau de structurile de 
specialitate din cadrul consiliului 
judeţean 

 
17 lei 

Art.474 alin.(5) 

Taxa pentru eliberarea unei 
autorizaţii de construire pentru o 
clădire rezidenţială sau clădire-
anexă 

 

0,5% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţii 



Art.474 alin.(6) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 
de construire pentru alte construcţii 
decât cele menţionate la alin. (5) 

1% din valoarea autorizată a 
lucrărilor de construcţie, inclusiv 
valoarea instalaţiilor aferente. 
 

Art. 474 alin.(8) 

Taxa pentru prelungirea unei 
autorizaţii de construire 30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a 
autorizaţiei iniţiale 

Art.474 alin.(9) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 
desfiinţare, totală sau parţială, a unei 
construcţii 

0,1% din valoarea impozabilă 
stabilită pentru determinarea 
impozitului pe clădiri, aferentă 
părţii desfiinţate. 
 

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

17 lei 

Art.474 alin.(12) 

Taxa pentru eliberarea autorizației 

necesare pentru lucrările de organizare 

de șantier în vederea realizării unei 

construcții, care nu sunt incluse în altă 

autorizație de construire 

3% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de organizare de șantier. 

Art.474 alin.(13) 
Taxa pentru eliberarea autorizației de 

amenajare de tabere de corturi, căsuțe 

sau rulote ori campinguri 

2% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcție. 

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  

până la 8 lei, inclusiv, pentru 

fiecare metru pătrat de suprafață 

ocupată de construcție. 

Art.474 alin.(15) 

Taxa pentru eliberarea unei 
autorizaţii privind lucrările de 
racorduri şi branşamente la reţele 
publice de apă, canalizare, gaze, 
termice, energie electrică, telefonie şi 
televiziune prin cablu 

15 lei, inclusiv, pentru fiecare racord 

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

10 lei 

Art.475 alin.(1) 

 Taxa pentru eliberarea 

autorizațiilor sanitare de 

funcționare 

până la 20 lei, inclusiv. 

Art.475 alin.(2) 

Taxele pentru eliberarea atestatului 
de producător, respectiv pentru 
eliberarea carnetului de 
comercializare a produselor din 
sectorul agricol 

              43 LEI 

  +4 LEI CONTRAVALOARE ATESTAT 

PRODUCATOR   

+14LEI CONTRAVALOARE CARNET 

COMERCIALIZARE 



Art.475 alin.(3) 

Taxă pentru eliberarea/vizarea 

anuală a autorizației privind 

desfășurarea  activităților 

inregistrate in grupele CAEN 561 

,563 si 932. 

a) 250 lei, pentru o suprafață 

de până la 500 m2, inclusiv; 

b) 350 lei pentru o suprafață 

mai mare de 500 m2. 

 

 

CAPITOLUL VI - Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate 

Art.478 alin.(2) 
Taxa pentru reclama si publicitate 
(TAXA FIRMA) 

17 lei /AN  

TAXE SPECIALE 

Denumirea taxei 
NIVELURILE  PROPUSE 
PENTRU   ANUL FISCAL 2022 

 Art.486 alin.(4) Taxa pentru  îndeplinirea  
procedurii de divorţ pe cale 
administrativă   

513,00 lei 

 
SANCŢIUNI -PERSOANE FIZICE/PERSOANE JURIDICE 

Art.493 alin.(3) 

NIVELURILE  PROPUSE 

PENTRU ANUL 2022 

Persoane fizice  (NU SE INDEXEAZA) 

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de 
la 70  lei la 279 lei, iar cele de la  alin. (2) lit.b) cu amendă de la 279 lei la 
696  lei. 
 

Art.493 alin.(8) 

Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc 
sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal 
ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul 
amenzii." 

Art.494 alin.(4) 

 

Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 325  lei la 1.578  lei. 

Art.494 alin.(5)   

NIVELURILE  PROPUSE 

PENTRU ANUL 2022 

Persoane juridice (NU SE INDEXEAZA) 

În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale 
amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, 
respectiv: 

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancţionează cu amendă de 
la 280  lei la 1.116 lei, iar cele de la  alin. (2) lit.b) cu amendă de la 1.116 
lei la 2.784  lei. 



Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de 
intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă de la 1.300  lei la 6.312  lei 

 

 

 

 

 

 

FACILITATI  FISCALE PENTRU PERSOANE FIZICE 

 

ART. 456 - Scutiri 

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 

a) clădirile aflate în proprietatea publică sau privată a statului sau a unităților 

administrativ-teritoriale, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice sau 

agrement, altele decât cele desfășurate în relație cu persoane juridice de drept public;  

b) clădirile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în 

administrare ori în folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de 

stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 

c) clădirile aflate în proprietatea fundațiilor înființate prin testament constituite, 

conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, 

precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural; 

d) clădirile care, prin destinație, constituie lăcașuri de cult, aparținând cultelor 

religioase recunoscute oficial, asociațiilor religioase și componentelor locale ale acestora, 

precum și casele parohiale, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice; 

e) clădirile funerare din cimitire și crematorii; 

f) clădirile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau 

particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încăperilor care 

sunt folosite pentru activități economice care generează alte venituri decât cele din 

taxele de școlarizare, servirea meselor pentru preșcolari, elevi sau studenți și cazarea 

acestora, precum și clădirile utilizate de către creșe, astfel cum sunt definite și 

funcționează potrivit Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

creșelor, cu modificările și completările ulterioare; 

g) clădirile unei instituții sau unități care funcționează sub coordonarea Ministerului 

Educației Naționale sau a Ministerului Tineretului și Sportului, precum și clădirile 

federațiilor sportive naționale, ale Comitetului Olimpic și Sportiv Român, cu excepția 

încăperilor care sunt folosite pentru activități economice; 

h) clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi 

economice, precum şi pentru clădirile în care funcţionează cabinete de medicină de 

familie, potrivit legii, cu excepţia încăperilor folosite pentru altă activitate decât cea de 

medicină de familie; 



i) clădirile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum și cele 

utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia ajutorului de 

stat; 

j) clădirile care sunt afectate activităților hidrotehnice, hidrometrice, 

hidrometeorologice, oceanografice, de îmbunătățiri funciare și de intervenții la apărarea 

împotriva inundațiilor, precum și clădirile din porturi și cele afectate canalelor navigabile 

și stațiilor de pompare aferente canalelor, cu excepția încăperilor care sunt folosite 

pentru activități economice; 

k) clădirile care, prin natura lor, fac corp comun cu poduri, viaducte, apeducte, diguri, 

baraje și tuneluri și care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcții, cu excepția 

încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice; 

l) clădirile aferente infrastructurii feroviare publice sau infrastructurii metroului; 

m) clădirile Academiei Române și ale fundațiilor proprii înființate de Academia 

Română, în calitate de fondator unic, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru 

activități economice; 

n) clădirile aferente capacităților de producție care sunt în sectorul pentru apărare cu 

respectarea legislației în materia ajutorului de stat; 

o) clădirile care sunt utilizate ca sere, solare, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru 

furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor, cu excepția 

încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice; 

p) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) - e) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant 

la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată 

cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

q) clădirile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome 

"Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepția încăperilor care sunt 

folosite pentru activități economice; 

r) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor 

de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 

martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 

republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la 

art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă şi 

în cazul transferului proprietăţii prin moştenire către copiii acestora, indiferent unde 

aceştia domiciliază. 

t) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, 



respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și 

întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de 

invaliditate; 

u) clădirile aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților 

naționale din România, cu statut de utilitate publică, precum și cele închiriate, 

concesionate sau primite în administrare ori în folosință de acestea de la o instituție sau 

o autoritate publică, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități 

economice; 

v) clădirile destinate serviciului de apostilă și supralegalizare, cele destinate 

depozitării și administrării arhivei, precum și clădirile afectate funcționării Centrului 

Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale; 

w) clădirile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție. 

x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent 

de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au fațada stradală și/sau 

principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind 

protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice. Norme metodologice 

y) clădirile caselor de cultură ale sindicatelor, aflate în proprietatea/administrarea 

organizaţiilor sindicale, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice sau 

agrement. 

REDUCERI SAU SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI-TAXEI PE CLADIRI CU 

APROBAREA CONSILIIULUI LOCAL 

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea 

impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri: 

a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau 

arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. x); 

b) clădiri pentru care s-a instituit un regim de protecție, altele decât monumentele 

istorice, amplasate în zone de protecție ale monumentelor istorice și în zonele construite 

protejate; 

c) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații 

neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

d) clădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără 

scop lucrativ; 

e) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al 

unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care 

proprietarul menține afectațiunea de interes public; 

f) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm#N_T9_23


din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada 

pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public; 

g) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților 

cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada 

pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public; 

h) clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 

114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu 

destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța 

Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări 

publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

82/1995, cu modificările și completările ulterioare. În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de 

impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia; 

i) clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani, 

începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul; 

j) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau 

coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 

341/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

k) clădirea folosită ca domiciliu, aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim brut pe țară ori constau în 

exclusivitate din indemnizație de șomaj sau ajutor social; 

l) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor 

scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în 

domeniul ajutorului de stat; 

m) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție 

pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor 

de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță 

energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței 

energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

158/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

n) clădirile unde au fost executate lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind 

măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

o) clădirile persoanelor care domiciliază și locuiesc efectiv în unele localități din 

Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanța 

Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea unor facilități persoanelor care domiciliază sau 

lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", 

republicată, cu modificările ulterioare; 



p) clădirile deținute de cooperațiile de consum sau meșteșugărești și de societățile 

cooperative agricole, în condițiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de 

minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat; 

r) clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară; 

s) clădirile folosite pentru desfășurarea de activități sportive, inclusiv clădirile care 

asigură funcționarea bazelor sportive. 

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se 

aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune 

documentele justificative. 

(31) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei pentru clădirile prevăzute la 

alin. (2) lit. s) se aplică pentru toate clădirile de pe raza unității administrativ-teritoriale, 

indiferent de proprietarul acestora. 

(4) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt 

utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile 

consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea 

se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. 

(5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) și t): 

a) scutirea se acordă integral pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor 

menționate la alin. (1) lit. r), deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o 

cotă-parte din clădiri aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte 

deținută de acești terți; 

b) scutirea se acordă pentru întreaga clădire de domiciliu deținută în comun cu soțul 

sau soția, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor menționate la alin. (1) lit. s) și 

t). În situația în care o cotă-parte din clădirea de domiciliu aparține unor terți, scutirea nu 

se acordă pentru cota-parte deținută de acești terți; 

(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilită conform alin. (1) lit. t), se 

aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune 

documentele justificative. 

(6^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului/taxei pe 

clădiri, stabilită conform alin. (1) lit. t) în cazul persoanelor cu handicap temporar, care 

deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului 

certificat de handicap, cu condiţia ca acesta să aibă continuitate şi să fie depus la 

organul fiscal local în termen de 45 de zile. 

ART. 464 - Scutiri 

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru: 

a) terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților 

administrativ-teritoriale, cu excepția suprafețelor folosite pentru activități economice sau 

agrement; 



b) terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în 

administrare ori în folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de 

stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora; 

c) terenurile fundațiilor înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul 

de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține 

acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural; 

d) terenurile aparținând cultelor religioase recunoscute oficial și asociațiilor 

religioase, precum și componentelor locale ale acestora, cu excepția suprafețelor care 

sunt folosite pentru activități economice; 

e) terenurile aparținând cimitirelor și crematoriilor; 

f) terenurile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau 

particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția suprafețelor 

care sunt folosite pentru activități economice care generează alte venituri decât cele din 

taxele de școlarizare, servirea meselor pentru preșcolari, elevi sau studenți și cazarea 

acestora, precum și clădirile utilizate de către creșe, astfel cum sunt definite și 

funcționează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările și completările ulterioare; 

g) terenurile unităților sanitare publice, cu excepția suprafețelor folosite pentru 

activități economice; 

h) terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigație, terenurile 

aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele și stațiile de 

pompare aferente acestora, precum și terenurile aferente lucrărilor de îmbunătățiri 

funciare, pe baza avizului privind categoria de folosință a terenului, emis de oficiile de 

cadastru și publicitate imobiliară; 

i) terenurile folosite pentru activitățile de apărare împotriva inundațiilor, gospodărirea 

apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele 

folosite ca zone de protecție definite în lege, precum și terenurile utilizate pentru 

exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în 

care nu afectează folosirea suprafeței solului; 

j) terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru 

perioada cât durează ameliorarea acestora; 

k) terenurile care prin natura lor și nu prin destinația dată sunt improprii pentru 

agricultură sau silvicultură; 

l) terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naționale, drumuri 

principale administrate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din 

România - S.A., zonele de siguranță a acestora, precum și terenurile ocupate de piste și 

terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranță; 

m) terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, 

precum și cele ale metroului; 



n) terenurile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum și 

cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia ajutorului 

de stat; 

o) terenurile aferente capacităților de producție care sunt în sectorul pentru apărare 

cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat; 

p) terenurile Academiei Române și ale fundațiilor proprii înființate de Academia 

Română, în calitate de fondator unic, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru 

activități economice; 

q) terenurile instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea 

Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu 

excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice; 

r) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a 

văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război; 

s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din 

Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

189/2000, cu modificările și completările ulterioare; scutirea rămâne valabilă și în cazul 

transferului proprietății către copiii acestor categorii de beneficiari; 

t) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de 

invaliditate, respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, 

supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane 

încadrate în gradul I de invaliditate; 

u) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 

lit. a), c) - e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările și 

completările ulterioare; 

v) terenurile destinate serviciului de apostilă și supralegalizare, cele destinate 

depozitării și administrării arhivei, precum și terenurile afectate funcționării Centrului 

Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale; 

w) suprafețele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu 

se reglementează procesul de producție lemnoasă, cele certificate, precum și cele cu 

arborete cu vârsta de până la 20 de ani; 

x) terenurile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție; 

y) terenurile aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților 

naționale din România, cu statut de utilitate publică, precum și cele închiriate, 

concesionate sau primite în administrare ori în folosință de acestea de la o instituție sau 

o autoritate publică, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități 

economice. 



z) suprafețele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente 

istorice, de arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de 

titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepția terenurilor care sunt 

folosite pentru activități economice. 

REDUCERI SAU SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI-TAXEI PE TEREN CU 

APROBAREA CONSILIIULUI LOCAL 

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea 

impozitului/taxei pe teren datorate pentru: 

a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul 

menține afectațiunea de interes public; 

b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public; 

c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține 

afectațiunea de interes public; 

d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații 

neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 

e) terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără 

scop lucrativ; 

f) terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile 

fără scop lucrativ; 

g) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani 

inclusiv, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul. 

h) terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea 

sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din 

Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

i) terenurile, inclusiv zonele de protecție instituite, ocupate de clădirile clasate ca 

monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele 

decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepția terenurilor care sunt folosite 

pentru activități economice; 

j) terenurile aflate în proprietatea persoanelor ale căror venituri lunare sunt mai mici 

decât salariul minim brut pe țară ori constau în exclusivitate din indemnizație de șomaj 

sau ajutor social; 

k) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor 

scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în 

domeniul ajutorului de stat; 

l) terenurile din extravilan situate în situri arheologice înscrise în Repertoriul 

Arheologic Național folosite pentru pășunat; 
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m) terenurile persoanelor care domiciliază și locuiesc efectiv în unele localități din 

Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", în conformitate cu Ordonanța 

Guvernului nr. 27/1996, republicată, cu modificările ulterioare; 

n) terenurile extravilane situate în arii naturale protejate supuse unor restricții de 

utilizare; 

o) terenul situat în extravilanul localităților, pe o perioadă de 5 ani ulteriori celui în 

care proprietarul efectuează intabularea în cartea funciară pe cheltuială proprie; 

p) suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric și protejate; 

q) terenurile, situate în zonele de protecție ale monumentelor istorice și în zonele 

protejate; 

r) suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a 

efectuării cercetărilor. 

s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafețele neconstruite ale 

terenurilor cu regim de monument istoric, în funcție de suprafața afectată și de perioada 

punerii monumentelor istorice la dispoziția publicului pentru vizitare, precum și 

instituțiilor specializate pentru cercetare. 

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, stabilită conform alin. (2), se 

aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune 

documentele justificative. 

(4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care 

sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile 

consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea 

se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie. 

(5) În cazul scutirilor prevăzute la alin. (1) lit. r), s) și t): 

a) scutirea se acordă integral pentru terenurile aflate în proprietatea persoanelor 

prevăzute la alin. (1) lit. r), deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă-

parte din teren aparține unor terți, scutirea nu se acordă pentru cota-parte deținută de 

acești terți; 

b) scutirea se acordă pentru terenul aferent clădirii de domiciliu aflate în proprietatea 

persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. s) și t), deținute în comun cu soțul sau soția. În 

situația în care o cotă-parte din terenul respectiv aparține unor terți, scutirea nu se 

acordă pentru cota-parte deținută de acești terți. 

(6) Scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t), se 

aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune 

documentele justificative. 

(7) Prin excepţie de la prevederile alineatului (6), scutirea de la plata impozitului/taxei 

pe teren, stabilită conform alin. (1) lit. t) în cazul persoanelor cu handicap temporar, care 

deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului 

certificat de handicap, cu condiţia ca acesta să aibă continuitate şi să fie depus la 

organul fiscal local în termen de 45 de zile. 



ART. 469 - Scutiri 

(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru: 

a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de 

război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru 

un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu 

handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, 

respectiv a reprezentanților legali, pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și 

întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul I de 

invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

prevăzute la art. 1 și 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și 

completările ulterioare, și a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanța 

Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu 

modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea 

contribuabilului; scutirea rămâne valabilă și în cazul transferului proprietății către copiii 

acestor categorii de beneficiari; 

d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului; 

e) navele fluviale de pasageri, bărcile și luntrele folosite pentru transportul 

persoanelor fizice cu domiciliul în Delta Dunării, Insula Mare a Brăilei și Insula Balta 

Ialomiței; 

f) mijloacele de transport ale instituțiilor publice; 

g) mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii 

de transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inclusiv transportul de 

pasageri în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit în condiții de 

transport public; 

h) vehiculele istorice definite conform prevederilor legale în vigoare; 

i) mijloacele de transport specializate pentru transportul stupilor în pastoral, astfel 

cum sunt omologate în acest sens de Registrul Auto Român, folosite exclusiv pentru 

transportul stupilor în pastoral. 

j) mijloacele de transport folosite exclusiv pentru intervenții în situații de urgență; 

k) mijloacele de transport ale instituțiilor sau unităților care funcționează sub 

coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și 

Sportului; 

l) mijloacele de transport ale fundațiilor înființate prin testament constituite conform 

legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și 

de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural; 



m) mijloacele de transport ale organizațiilor care au ca unică activitate acordarea 

gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și 

medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială 

pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte 

persoane aflate în dificultate, în condițiile legii; 

n) autovehiculele acționate electric; 

o) autovehiculele second-hand înregistrate ca stoc de marfă și care nu sunt utilizate 

în folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing; 

p) mijloacele de transport deținute de către organizațiile cetățenilor aparținând 

minorităților naționale. 

(2) Consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului pe 

mijloacele de transport agricole utilizate efectiv în domeniul agricol. 

(3) Scutirea sau reducerea de la plata impozitului pe mijloacele de transport agricole 

utilizate efectiv în domeniul agricol, stabilită conform alin. (2), se aplică începând cu data 

de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative. 

(4) Impozitul pe mijloacele de transport se reduce cu 50% pentru persoanele fizice 

care domiciliază în localitățile precizate în: 

a) Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru 

sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localități din Munții Apuseni, cu 

modificările ulterioare; 

b) Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind 

unele măsuri și acțiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a județului Tulcea 

și a Rezervației Biosferei "Delta Dunării", cu modificările ulterioare. 

(5) Scutirile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) se acordă integral pentru un singur mijloc 

de transport, la alegerea contribuabilului, aflat în proprietatea persoanelor menționate la 

aceste litere, deținute în comun cu soțul sau soția. În situația în care o cotă-parte din 

dreptul de proprietate asupra mijlocului de transport aparține unor terți, scutirea nu se 

acordă pentru cota-parte deținută de acești terți; 

(6) Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport, stabilită conform alin. 

(1) lit. b), se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune 

documentele justificative. 

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), scutirea de la plata impozitului pe 

mijloacele de transport stabilită conform alin. (1) lit. b) în cazul persoanelor cu handicap 

temporar, care deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data 

emiterii noului certificat de handicap, cu condiţia ca acesta să aibă continuitate şi să fie 

depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile. 

Pentru REMORCILE agricole nu se datoreaza impozit 
Taxa pentru vehicule lente se stabileste dupa cum urmeaza : 

-Tractor agricol cu pneuri neinmatriculat -30 lei/an; 

-Combina agricola pentru recoltat cereale sau furaje-40 lei /an ; 



Pentru anul 2022,  scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a 

impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 şi 

469 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2022 persoanelor care deţin documente justificative 

emise până la data de 31 ianuarie 2022 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale 

autorităţilor publice locale, până la data de 29 februarie 2022; 

 

Conditii si criterii pentru acordarea scutirii/reducerii de la plata impozite si taxe locale, 

persoanelor fizice: 
1.Depunerea unei cereri prin care se solicită scutirea/reducerea la plata impozitului/taxei pe 

cladiri, teren. 

2.Documente justificative prezentate de solicitant pentru locuinţa de domiciliu; 

a) copii act de identitate; 

b) copia actului de proprietate privind imobilul în cauză; 

c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu deţine alte proprietăţi în afară de cea 

pentru care solicită acordarea scutirii/reducerii de la plata impozitului 

d)document justificativ privind veniturile, eliberat de Administraţia Judeteana a Finanţelor 

Publice. 

e) declaraţie pe propria răspundere că nu detin alte venituri, atat solicitantul cat si ceilalti 

membrii din familie, (venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei 

bunurilor, venituri din investiţii, venituri din activităţi agricole, venituri din premii şi jocuri de 

noroc, venituri din dividende şi din alte surse); 

f) nu este actionar sau asociat la o societate comerciala 

g) orice alte documente considerate utile pentru soluţionarea cererii. Persoanele fizice beneficiare 

a acestei facilitati vor fi obligate ca in cazul in care intervin modificari cu privire la realizarea de 

venituri, sa instiinteze compartimentul de specialitate in cel mult 30 de zile de la data modificarii 

intervenite. 

Cererea si documentele justificative se verifica si analizeaza de compartimentul de specialitate 

din cadrul Directiei Impozire si Taxe Locale, care va intocmi referatul cu propunerea de acordare 

sau respingere a facilitatii. 

Conditiile si criteriile vor fi indeplinite cumulativ. 

Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe 

teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 și 469 se aplică, 

începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanelor care dețin documente 

justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior și care sunt 

depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data 

de 31 martie, inclusiv. 
Pentru anul 2021, conform art.495 lit.d, scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe 

clădiri, a impozitului/taxei pe teren, prevăzute la art. 456 si 464 se aplică cu conditia sa nu 

figureze in evidentele fiscale cu debite restante. 

Taxa pentru protectie civila se instituie in baza Legii nr. 481/2004 modificata si completata prin 

Legea nr. 212/2006 . 

Taxa este destinata pregatirii pentru apararea vietii si bunurilor oamenilor si prin Legea nr. 

481/2004 se prevede ca atributie a C. L. stabilirea de taxe speciale pe linia protectiei civile. 

Aceasta este in valoare de 10 lei/an/gospodarie si se datoreaza anual constituindu-se venit al 

bugetului local care se va incasa prin Compartimentul financiar-contabil. 

Prezenta taxa nu este datorata de urmatoarele categorii: veterani si vaduve de veterani care 

locuiesc singuri;persoanele care detin doua locuinte pe raza comunei care vor plati o singura 

taxa; cei care detin locuinte insalubre, intr-o avansata stare de degradare;mai multe familii care 

locuiesc intr-o singura gospodarie care vor datora o singura taxa. 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm#A456
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm#A464
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11022020.htm#A469


Nu se platesc taxe extrajudiciare de timbru si taxe de inmatriculare (abrogate prin legea 1/2017 ) 

Pentru anul 2022 propunem a se aproba acordarea bonificatiei de 10% contribuabililor 

persoane fizice si persoane juridice care efectueaza anticipat pana la 31 martie inclusiv, 

plata integrala a obligatiilor datorete bugetului local calculate pentru fiecare  rol  unic. 
Bonificatia nu se aplica in urmatoarele cazuri: 

Pentru obilgatiile fiscale reprezentand impozite sau  contributii cu retinere la sursa 

Pentru obligatiile fiscal reprezentand accize 

Impozitul se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie 

inclusiv. 

 

 
  Op.rol,Marin Diana Elena 


