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T A B L O U L 

CUPRINZÂND VALORILE  IMPOZABILE, IMPOZITELE, TAXELE SI TARIFELOR LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,  

PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE DE COMUNA IVESTI ÎN ANUL FISCAL 2022 

 
CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale 

 

 

CAPITOLUL  I - Consideratii generale (art. 453 din Legea nr. 227/2015   ) 
 

a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă;  

b) clădire - orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe 

încăperi ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale 

de bază ale acesteia sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite;  

c) clădire-anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele asemenea;  

d) clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial;  

e) clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială;  

f) clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care 

satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;  

g) nomenclatură stradală - lista care conţine denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe 

fiecare stradă în parte, precum şi titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează pe fiecare localitate rurală şi 

urbană şi reprezintă evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea adresei domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, 

precum şi a fiecărui imobil, teren şi/sau clădire; 

h) rangul unei localităţi - rangul atribuit unei localităţi conform legii; i) zone din cadrul localităţii - zone stabilite de consiliul local, în funcţie de poziţia 

terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, conform documentaţiilor 

de amenajare a teritoriului şi de urbanism, registrelor agricole, evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidenţe agricole sau cadastrale 

care pot afecta valoarea terenului. 
 



 
2 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI (art. 455-462 din Legea nr. 227/2015   ) 

1. Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care codul fiscal si 

hotararea de stabilire a impozitelor locale nu prevede altfel. 

2. Incepand cu anul 2016 impozitul/taxa pe clădiri se calculeaza diferit in functie de scopul in care e utilizata acea clădire, fiind definite trei categorii, astfel: 

• clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care 

satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii; 

• clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială; 

• clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial; 

3. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, 

după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, 

titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. 

IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI ÎN CAZUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE 

 
Valorile impozabile în cazul clădirilor REZIDENȚIALE deținute de PERSOANE FIZICE (Art. 457 alin. (1)) 

 

• Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor rezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 0,08 % asupra valorii impozabile a clădirii. 

• Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu 

valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor: 
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Tipul clădirii 
 

Nivelurile practicate 
în anul 2021 

Valoarea impozabilă  - lei/m² - 

Nivelurile aplicabile 
în anul 2022 

Valoarea impozabilă  - lei/m² - 

Indexare  
conform 

art. 491 din 
Legea nr. 
227/2015) 

% 

 

Cu instalatii de 
apa, canalizare, 

electrice si 
incalzire (conditii 

cumulative) 

fara instalatii 
de apa, 

canalizare, 
electrice si 
incalzire 

Cu instalatii de 
apa, canalizare, 

electrice si 
incalzire (conditii 

cumulative) 

fara instalatii 
de apa, 

canalizare, 
electrice si 
incalzire 

A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi 
exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte 
materiale rezultate în urma unui tratament termic 
şi/sau chimic 

1.100 660 1.129 677 2.6 

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 

  330 220   339 226 2.6 

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 

  220 192   226 197 2.6 

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 

138 83 142 85 2.6 

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

75% din suma care s-ar aplica clădirii 

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

50% din suma care s-ar aplica clădirii 
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• În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul de mai sus valoarea 

impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare. 

• Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, 

logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite. 

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

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

• Asupra valorilor stabilite prin tabelul de mai sus intervine aplicarea anumitor coeficienţi şi procente în vederea stabilirii valorii impozabile a clădirilor 

1. Coeficienţii de corecţie în cazul impozitului pe clădiri în funcţie de zona în care este situată clădirea sunt următorii: 
 

Zona A 

1,1 

 

2. Valoarea impozabilă a clădirii 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%, pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 si 100 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă. 

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

 

În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se 

consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu 

lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de 

reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de 

exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii 

arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea 

clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor. 
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Valorile impozabile în cazul clădirilor REZIDENȚIALE deținute de PERSOANE JURIDICE (Art. 460) 

 
 

1. Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor rezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2 % asupra valorii impozabile a clădirii. 

2. Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se 

datorează impozitul/taxa şi poate fi: 

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 

b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în 

vigoare la data evaluării; 

c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior; 

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior; 

e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un 

evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 

f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată 

concesionarului,  locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz 

2. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 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. Prevederea nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care 

a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului. 

3. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe 

clădiri este 5% . 

4. În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de 

referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită de 0,2%, va fi datorată de proprietarul clădirii. 
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IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI IN CAZUL CLĂDIRILOR NEREZIDENȚIALE 

 
Valorile  impozabile în cazul clădirilor NEREZIDENȚIALE deținute de PERSOANE FIZICE (Art. 458) 

 
 

1. Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor nerezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2 % asupra valorii impozabile a clădirii. 

2. Prin excepție, impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, cota prevăzută la art. 458 alin. (1), se stabilește la 0,2% din 

valoare impozabilă a clădirii dacă: 

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, este mai mică decât 

valoarea de impozitare stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015,  

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, este mai mică decât valoarea 

de impozitare stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015, 

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, este mai mică decât valoarea de impozitare stabilită conform art. 457 din Legea nr 227/2015. 

3. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin 

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

4. În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii 

impozabile stabilite pentru clădirile rezidentiale 
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Valorile  impozabile în cazul clădirilor NEREZIDENȚIALE deținute de PERSOANE JURIDICE (Art. 460) 

 

1. Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor nerezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 1 % asupra valorii impozabile a clădirii. 
2. Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care 

se datorează impozitul/taxa şi poate fi: 
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare la 

data evaluării; 
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior; 
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal 

anterior; 
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de 

un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată 

concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.   
3. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 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. Prevederea nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin 
persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului. 

4. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota 
impozitului/taxei pe clădiri este 5%. 

5. Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care 
se datorează impozitul/taxa şi poate fi: 
a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal; 
b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare la 

data evaluării; 
c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior; 
d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal 

anterior; 
e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de 

un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării; 
f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată 

concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.   
6. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 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. Prevederea nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin 
persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului. 
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IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI ÎN CAZUL CLĂDIRILOR MIXTE 

 

Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie MIXTĂ aflate în proprietatea PERSOANELOR FIZICE (Art. 459) 
 

1. 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 

2. În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform 

regulilor stabilite pentru clădirile rezidențiale. 

3. Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli: 

- în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează 

conform regulilor stabilite pentru clădirile rezidențiale. 

- în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt 

înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform regulilor stabilite pentru clădirile 

nerezidențiale.  
 

 

Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie MIXTĂ aflate în proprietatea PERSOANELOR JURIDICE (Art. 460) 
 

1. În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa 

folosită în scop rezidenţial conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor rezidențiale detinute de persoanele juridice, cu impozitul 

calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor nerezidențiale - pers juridice. 
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CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN (art. 463-467 din Legea nr. 227/2015   ) 

 

1. Orice persoană care are în proprietate un teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazul în care codul fiscal si 

hotararea de stabilire a impozitelor locale nu prevede altfel. 

2. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în 

folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de 

folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren. 

3. Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă. Pe perioada în 

care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren. 

4. În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în 

proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din 

impozitul pentru terenul respectiv 

5. Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a 

terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. 

6. In cazul condominiilor, stabilirea suprafetei de teren ocupate de clădiri (apartamente), aferent fiecărui apartament, se calculeaza pe baza datelor din 

Acordul de asociere/statutul deținut de fiecare Asociatie de proprietari, raportat la suprafata terenului si suprafata utila a apartamentelor. 
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IMPOZITUL/TAXA  PE  TERENURILE  AMPLASATE  ÎN  INTRAVILAN 

Impozitul pe terenul cu construcții şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu 

construcţii  
 

1. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se 

stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel: 

 

Z
o

n
a
  NIVELURILE PRACTICATE 

ÎN ANUL 2021 
- lei/ha **) - 

Niveluri conform Cod Fiscal 
NIVELURILE APLICABILE 

ÎN ANUL 2022 
- lei/ha **) - 

Indexare  
conform art. 491 din 
Legea nr. 227/2015) 

% 

A 979 711-1788 1004 2.6 

B 782 569-1422 802 2.6 

C 588 427-1068 603 2.6 

D 383 278-696 393 2.6 
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1. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe 

teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in următorul tabel: 

Nr. 
Crt
. 

 

                                          Zona 
 
 

Categoria de folosinţă 

Nivelurile practicate în anul 2021 
- lei/ha - 

Nivelurile aplicabile în anul 2022 
- lei/ha - 

Indexare  
conform art. 

491 din 
Legea nr. 
227/2015) 

% 
Zona Zona  

A A  2.6 

1 Teren arabil 30 31 2.6 

2 Păşune 23 24 2.6 

3 Fâneaţă 23 24 2.6 

4 Vie 51 52 2.6 

5 Livadă 58 60 2.6 

6 
Pădure sau alt teren cu vegetaţie 
forestieră 

30 31 
2.6 

7 Teren cu ape 17 17 2.6 

8 Drumuri şi căi ferate X X x 

9 Neproductiv X X x 

 

2. In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de 

terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform prevederilor legate de impozitul pe terenul amplasat in extravilan numai dacă 

îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;  

b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. A 
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IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN 

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută in următorul tabel: 

Nr. 
Crt 

                                                                                   
 Zona 

Categoria de folosinţă 
Nivelurile practicate în anul 2021 

- lei/ha - 
Nivelurile aplicabile în anul 2022 

- lei/ha - 

Indexare  
conform art. 491 

din Legea nr. 
227/2015) 

% 

1 Teren cu construcţii 33 34 2.6 

2 Arabil 55 56 2.6 

3 Păşune 30 31 2.6 

4 Fâneaţă 30 31 2.6 

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. Crt.5.1 61 63 2.6 

5.1 Vie până la intrarea pe rod X X X 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. Crt.6.1 62 64 
2.6 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod X X 2.6 

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

18 18 
2.6 

7.1 
Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu rol 
de protecţie 

X X 
X 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 6 6 
2.6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 37 38 2.6 

9 Drumuri şi căi ferate X X X 

10 Teren neproductiv X X X 

Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot 

face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei.  
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CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT (art. 468-472 din Legea nr. 227/2015   ) 

1. Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de 

transport, cu excepţia cazurilor în care în codul fiscal prevede altfel. 

2. Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România. 

3. Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativteritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, 

după caz. 

4. În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se 

datorează de locatar. 

5. În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50% conform hotărârii consiliului local.  

6. În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective. 

7. Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport. 

8. În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin 

înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:                                          

I. Vehicule inmatriculate (lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta) 

Tipuri de mijloace de transport 

NIVELURILE PRACTICATE 
ÎN ANUL 2021 

NIVELURILE APLICABILE 
ÎN ANUL 2022 

Indexare  
conform art. 

491 din Legea 
nr. 227/2015) 

% 

 

Lei/200 cm³ sau fracţiune din 
aceasta 

Lei/200 cm³ sau fracţiune din 
aceasta 

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

8 8 
2.6 

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

9 9 
2.6 

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

20 21 
2.6 

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

79 81 
2.6 

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

159 163 
2.6 
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6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 320 328 2.6 

7. Autobuze, autocare, microbuze  26  27 2.6 

8. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 
12 tone inclusiv * 

 32  33 
2.6 

9. Tractoare înmatriculate  20  21 2.6 

Nivelurile din tabelul anterior s-au obţinut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin legea 227/2015 a unei cote aditionale cuprinsă între 27,63% și 30,59%, conform art. 489 din 
legea 227/2015 privind codul fiscal, cotă aprobată prin HCL 

* se includ şi autovehiculele de până la 12 tone inclusiv, destinate prin construcţie atât transportului de persoane cât şi de bunuri, automobile mixte, autospecializate 

II. Vehicule inregistrate 

Tipuri de mijloace de transport 
Valori practicate în anul 

2021 
Valori propuse prin 
Legea nr. 227/2015    

Valori aplicabile în anul 
2022 

1. Vehicule cu capacitate cilindrică                                                                                                                   lei/200 cm³ 

        1.1  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm³ 2 2,03 – 4,05  2 

         1.2  Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm³ 4 4,05 – 6,08  4 

2.  Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 55 lei/an 50,67 – 152,01 lei/an 56 lei/an 

III. În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de 

transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor: * 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul, în lei, în anul 2021 Impozitul, în lei, în anul 2022** 

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 

Vehicule cu 2 axe 

1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 155 0 159 

2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 155 429 159 440 

3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 429 603 440 619 
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4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 603 1.365 619 1.400 

5. Masa de cel puţin 18 tone 603 1.365 619 1.400 

Vehicule cu 3 axe 

1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone   155  269   159  276 

2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone   269  553   276  567 

3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone   553  718   567  737 

4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone    718 1.107    737 1.136 

5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1.107 1.719 1.136 1.764 

6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1.107 1.719 1.136 1.764 

7. Masa de cel puţin 26 tone 1.107 1.719 1.136 1.764 

Vehicule cu 4 axe 

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 718   728                                                                    737   747 

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 728 1.136 747 1.166 

3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1.136  1.804 1.166  1.851 

4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.804  2.668 1.851  2.737 

5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1.804  2.676 1.851  2.746 

6. Masa de cel puţin 32 tone 1.804  2.676 1.851  2.746 

 
*   Nivelul acestor impozite nu se poate modifica prin hotărâre de consiliu local, ci doar prin ordonanţă/hotărâre de guvern. 
** Niveluri stabilite prin O.U.G. 79/2017. 
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IV.  În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă 

autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul 

următor: * 

 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă 

Impozitul, în lei, în anul 2021 Impozitul, în lei, în anul 2022 ** 

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 

Vehicule cu 2+1 axe 

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

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

3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0  70 0  72 

4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 70 160 72 164 

5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 160  374 164  384 

6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 374  484 384  497 

7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 484  872 497  895 

8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 872      1.529 895      1.569 

9. Masa de cel puţin 28 tone 872 1.529 895 1.569 

Vehicule cu 2+2 axe 

1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 149 349 153 358 

2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 349 573 358 588 

3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 573 842 588 864 

4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 842 1.016 864 1.042 
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5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1.016 1.669 1.042 1.712 

6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1.669 2.317 1.712 2.377 

     

7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2.317 3.518 2.377 3.609 

8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2.317 3.518 2.377 3.609 

9. Masa de cel puţin 38 tone 2.317 3.518 2.377 3.609 

Vehicule cu 2+3 axe 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.845 2.566 1.893 2.633 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.566 3.488 2.633 3.579 

3. Masa de cel puţin 40 tone 2.566 3.488 2.633 3.579 

Vehicule cu 3+2 axe 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1.629 2.262 1.671 2.321 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2.262 3.129 2.321 3.210 

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 3.129 4.628 3.210 4.748 

4. Masa de cel puţin 44 tone 3.129 4.628 3.210 4.748 

Vehicule cu 3+3 axe 

1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 926 1.121 950 1.150 

2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1.121 1.674 1.150 1.718 

3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1.674 2.666 1.718 2.735 

4. Masa de cel puţin 44 tone 1.674 2.666 1.718 2.735 
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*   Nivelul acestor impozite nu se poate modifica prin hotărâre de consiliu local, ci doar prin ordonanţă/hotărâre de guvern. 

** Niveluri stabilite prin O.U.G. 79/2017. 

Tipuri de mijloace de transport pe apă 

NIVELURILE 
PRACTICATE 
ÎN ANUL 2021 

NIVELURILE 
APLICABILE 

ÎN ANUL 2022 

Indexare  
conform art. 491 

din Legea nr. 
227/2015) 

% 

 Impozitul, în lei Impozitul, în lei 

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal  23  24 2.6 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri  62  64 2.6 

3. Bărci cu motor 231 237 2.6 

4. Nave de sport şi agrement *) (intre o si 800)  597 613 2.6 

5. Scutere de apă 231 237 2.6 

6. Remorchere şi împingătoare: x x X 

a) până la 500 CP inclusiv  614  630 2.6 

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv  1001  1027 2.6 

V.  În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la pct IV, taxa 
asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Masa totală maximă autorizată 
NIVELURILE PRACTICATE 

ÎN ANUL 2021 
NIVELURILE APLICABILE 

ÎN ANUL 2022 

Indexare  
conform art. 491 

din Legea nr. 
227/2015) 

% 

1. Până la 1 tonă, inclusiv  9  9 2.6 

2. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 37 38 2.6 

3. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 57 58             2.6 

4. Peste 5 tone 71 73 2.6 

Nivelurile din tabelul anterior s-au obţinut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin Legea nr. 227/2015, a unei cote aditionale cuprinse între 4,46% și 
9,64%, conform prevederilor 489 din Legea nr. 227/2015, privind codul fiscal. 

 

VI.  În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 
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c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv 1.539 1.579 2.6 

d) peste 4.000 CP 2.462 2.526 2.6 

7. Vapoare – pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 200 205 2.6 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X X 

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv 200 205 2.6 

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

308 316 2.6 

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone 540 554 2.6 

Nivelurile din tabelul anterior s-au obţinut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin Legea 227/2015 a unei cote aditionale cuprinse între 5,52% și 
8,08% conform prevederilor 489 din Legea 227/2015 privind codul fiscal. 
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CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu 
urban 

 

Art. 474 alin.(1) – Instituţia Arhitectului Şef  

Nivelurile practicate 
în anul 2021 
Taxa, în lei 

Nivelurile propuse 
prin Legea nr. 

227/2015    

Nivelurile aplicabile 
în anul 2022 
Taxa, în lei 

Indexare  
conform art. 

491 din 
Legea nr. 
227/2015) 

% 

 
Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism: 

a) Până la 150 m², inclusiv 3 între 2,53 – 3,04  3 2.6 

b) Între 151 şi 250 m², inclusiv 3 între 3,04 – 3,55 3 2.6 

c) Între 251 şi 500 m², inclusiv 5 între 3,55 – 4,6 5 2.6 

d) Între 501 şi 750 m², inclusiv 6 între 4,6 – 6,8 6 2.6 

e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv 7 între 6,8 – 7,1 7 2.6 

f) Peste 1.000 m² 

7 + 0,007 lei/m² 
pentru fiecare m2 
care depăşeşte 

1.000 m² 

7,1 + 0,005 lei/m² 
pentru fiecare m2 

care depăşeşte 1.000 
m² 

7 + 0,007 lei/m² 
pentru fiecare m2 
care depăşeşte 

1.000 m² 

2.6 
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Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări 
 
 

Art. 474 alin. (10) –  

Niveluri 2021 
Nivelurile propuse 

prin Legea nr. 
227/2015    

Niveluri 2022 

Indexare  
conform 
art. 491 

din Legea 
nr. 

227/2015) 
% 
 

1 leu/mp 
excavări 

7 lei/mp foraje 

între 0 – 15,20 lei 
pentru 

fiecare m2 afectat 

1 leu/mp 
excavări 

7 lei/mp foraje 
2.6 

 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, 
cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum 
şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi 
reclamelor 
 
Art. 474 alin. (14)  

Niveluri 2021 
Nivelurile propuse 

prin Legea nr. 
227/2015    

Niveluri 2022 

Indexare  
conform 
art. 491 

din Legea 
nr. 

227/2015) 
% 

7 lei pentru 
fiecare m2 de 

suprafaţă ocupată 
de construcţie 

între 0 – 8,11 lei 
pentru 

fiecare m2 de 
suprafaţă ocupată de 

construcţie  

7 lei pentru 
fiecare m2 de 

suprafaţă ocupată 
de construcţie 

2.6 

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 
 
Art. 474 alin. (15) –  

Niveluri 2021 
Nivelurile propuse 

prin Legea nr. 
227/2015    

Niveluri 2022 

Indexare  
conform 
art. 491 

din Legea 
nr. 

227/2015) 
% 
 

12 lei pentru 
fiecare racord 

între 0 – 13,17 lei 
pentru fiecare racord 

12 lei pentru 
fiecare racord 

2.6 
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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 
 
Art. 474  alin (4) –  
 

Niveluri 2021 
Nivelurile propuse 

prin Legea nr. 
227/2015    

Niveluri 2022 
 

Indexare  
conform 
art. 491 

din Legea 
nr. 

227/2015) 
% 

15 lei între 0 – 15,20 lei 15 lei 2.6 

 
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă 
 
 

Niveluri 2021 
Nivelurile propuse 

prin Legea nr. 
227/2015    

Niveluri 2022 

Indexare  
conform 

art. 491 din 
Legea nr. 
227/2015) 

% 

9 lei între 0 – 9,12 lei 9 lei 2.6 

 
 
 

 
Taxa  pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 
 
 
Art. 475 alin. (1) – Direcţia de Sănătate Publică 

Niveluri 2021 
Nivelurile propuse 

prin Legea nr. 
227/2015    

Niveluri 2022 

Indexare  
conform 

art. 491 din 
Legea nr. 
227/2015) 

% 

 
17 lei între 0 – 20,27 lei 17  lei 2.6  

 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau 
de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale. 
 
Art. 486 alin. (5) – Instituţia Arhitectului Şef 

Niveluri propuse prin Legea nr. 227/2015    

Între 0 – 32,43 lei inclusiv  

1. Eliberare extras din documentaţii de urbanism aprobate PUG, PUZ, 
PUD şi DTAC, DTAD, DTOE pe suport de hârtie sau suport digital 
(raster la 200dpi): 

Niveluri practicate în anul 
2021 

Niveluri aplicabile în anul 
2022 

Indexare  
conform 

art. 491 din 
Legea nr. 
227/2015) 

% 

 
▪    

(suprafaţa mp. X 15 lei)/mp sau 
fractiune de mp 

suprafaţa mp. X 15 lei/mp 
sau fractiune de mp 

- 
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Taxa pentru eliberarea atestatului de producător  
 

Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor agricole 
 

- art. 475 alin. (2) – Compartiment Registrul Agricol 

Taxa 
emitere/vizare 

practicată în 2021 

Nivelurile  propuse 
prin Legea nr. 

227/2015    

Taxa 
emitere/vizare 
aplicabilă în 

2022 

Indexare  
conform 

art. 491 din 
Legea nr. 
227/2015) 

% 

 

25 lei  
 
 

25 lei 

între 0 – 81,07 lei 

26 lei  
 
 

26 lei 

2.6 

 

 

VALORILE LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII LUATĂ ÎN CALCUL LA STABILIREA TAXELOR PENTRU ELIBERAREA  

AUTORIZAȚIILOR DE CONSTRUIRE / DESFIINȚARE/  

respectiv la regularizarea autorizatiilor de construire in cazul persoanelor fizice – clădiri rezidențiale/nerezidentiale  

– Compartimentul Urbanism– 
 

 
 
 
 
 
 
 

Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii *) **)  ***)  - calculată pe fiecare punct de lucru 
 
-datorată de persoanele a căror activitate se este inregistrată în grupele 561 – 
Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi 
recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN 

Art. 475 alin. (3) – Biroul Impozite si Taxe 
 

Taxa propusă prin legea 227/2015 : 
a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 mp, inclusiv; 
b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp.  

 
Supra-
fata  

Taxa 
emitere/vizare 

practicată în anul 
2021 

Taxa emitere/vizare 
aplicabilă în anul 

2022 

Indexare  
conform 

art. 491 din 
Legea nr. 
227/2015) 

% 

 

Sub 
500 
mp 

1.650 lei  1693 lei 2.6 

Peste 
500 
mp 

4.401 lei 
4.515  

lei 
2.6 

*)   Termenul de plată a taxei de viză este de 31 martie anul în curs. 
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Cuantumul taxelor de autorizare/desființare in cazul clădirilor rezidente/nerezidente detinute de persoane fizice se calculează 
inmulțind: 
- suprafata desfășurata a construcțiilor 
- cota procentuală corespunzătoare (0,5%, 1% sau 0,1%) conform prevederilor legale in vigoare. 
- valoarea lucrărilor de construcții care poate fi: 

▪ valoarea impozabilă calculată conform art. 457 din Legea 227/2015, pentru clădirile definite in tabelul de la art 457 
▪ valoarea calculată conform tabelului următor, pentru tipurile de construcții menționate in tabel (tipuri care nu se regasesc in 

tabelul de la art. 457) 
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CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi 
publicitate 
 

–Compartimentul Urbanism 

 
Art. 478 alin. (2) 

NIVELURILE  
PRACTICATE ÎN ANUL 

2021 

Niveluri propuse prin 
Legea nr. 227/2015    

NIVELURILE  
APLICABILE ÎN ANUL 

2022 

Indexare  
conform 

art. 491 din 
Legea nr. 
227/2015) 

% 

 lei/m2 sau fracţiune de 
m2  

lei/m2 sau fracţiune de 
m2 

lei/m2 sau fracţiune de 
m2 

- % - 

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

30 între 0 şi 32,43 inclusiv 31 2.6 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură 
de afişaj pentru reclamă şi publicitate 

22 între 0 şi 23,31 inclusiv 23 2.6 

 

CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE  

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă  
– Compartimentul Cultura 

NIVELURILE PRACTICATE ÎN ANUL 2021 NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2022 

a) în cazul videotecilor -  - 

b) în cazul discotecilor - - 

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă – 
Art. 481  – Compartimentul Impozite si taxe 

NIVELURILE PRACTICATE ÎN ANUL 2021 NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2022 

1. spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, 
balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă 
manifestare muzicală, prezentarea unui film la 
cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie 
sportivă internă sau internaţională 

1 %  1% 

2. oricare alta manifestare artistică decat cele enumerate 
la punctul 1. 

 
 
 
 
 

2%  2%  

Impozitul pe spectacole NU se aplică pentru spectacolele, manifestările artistice organizate de către Primăria comunei Ivesti. 



 
26 

 
 

 
 

 
 
 

TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE datorată în cazul în care nu există contract de salubrizare 
 

– Compartiment Salubrizare si Compartiment Impozite si Taxe – 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taxa specială de salubrizare 

Taxa specială de salubrizare Niveluri practicate în anul 2021 Niveluri aplicabile în anul 2022 

Gospodărie cu o persoană 
66 lei  68 lei 

Gospodăria cu două sau mai multe 
persoane 

133 lei 136 lei 

Gospodărie nelocuită 
22 lei 23 lei 

Intreprinderi individuale, persoane fizice 
autorizate, societăţi comerciale 

133 lei 136 lei 

Societăţi comerciale cu activitate de 
supermarket 

549 lei punct de lucru principal 
330 lei punct de lucru secundar 

563 lei punct de lucru principal 
 339 lei punct de lucru secundar 

Alţi agenţi economici cu activitate de 
producţie 

549 lei 563 lei 

Ferme de păsări 
1.100 lei 1.129 lei 
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Taxele speciale pentru emiterea/vizarea acordului de functionare si inregistrarea orarelor de functionare a unitatilor comerciale pe raza Comunei Ivesti 
instituite in baza Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă 

 
 

 

 

 

 

 

* se aplică agenţilor economici ce desfăşoară activităţi comerciale şi prestări servicii altele decât codurile CAEN 5610 – restaurante, CAEN 5630 – baruri și 
CAEN 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, conform Hotărârii Consiliului local nr. 49 din 30 septembrie 2013, privind aprobarea  Regulamentului 
privind eliberarea avizului si autorizatiei de functionare pentru desfășurarea activitatilor comerciale in comuna Ivesti, judetul Galati. 

 
                                                                              

     
 
 
 

 

Nr. 
Crt 

DENUMIREA SERVICIULUI PENTRU PERCEPEREA TAXEI 
Tarife practicate 

în anul 2021 
Tarife aplicabile 

în anul 2022 
Cine aplică 

1.  Taxa pentru eliberarea acordului de funcţionare pentru agenţi economici * 100 lei 100 lei 
Compartimentul 
Impozite si taxe 

2.  Taxa modificare orar de funcţionare pentru agenţi economici 100 lei 100 lei 

 
Compartimentul 
Impozite si taxe 

3.  Taxa pentru vizarea anuală a orarului de funcţionare 50 lei 50 lei 

 
Compartimentul 
Impozite si taxe 
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ALTE TAXE LOCALE PRACTICATE DE COMUNA IVEŞTI 

 

 

Nr 
crt 

Denumirea serviciului pentru perceperea 
taxei 

Categorii de 
beneficiari 

Format 
Taxe practicate în anul 

2021 
Taxe aplicabile în 

anul 2022 
Cine aplică 

1. 
Taxă pentru multiplicarea (xeroxarea) 
documentelor  

Contribuabili 

A4 alb negru 0,2 lei / pagină  0,2 lei / pagină  
Compartimentul 

ITL 
A3 alb negru 0,4 lei / pagină 0,4 lei / pagină 

2. Taxă cercetare arhivă Contribuabili x 30 lei 30 lei 
Compartiment 
Registratura 

arhiva 
       

*) sumele încasate reprezintă recuperarea cheltuielilor materiale în cotă parte, realizate de către instituție cu imprimarea documentelor (curent, toner, piese 
consumabile aparatură, reparații, etc) 
 
Notă: 
Taxele se achită anticipat, iar punerea la dispoziție a hârtiei se face înainte cu cel puțin o zi de momentul programării la listare sau multiplicare. 
 

 

ÎNREGISTRAREA VEHICULELOR CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII *** 

1. 
Eliberarea  certificatului de înregistrare pentru vehiculele care nu se supun 
înmatriculării 

Taxe practicate în anul 
2021 

Taxe aplicabile în 
anul 2022 

Procent  
2021/2022 

 Căruţe 53 54 2.6 

 Mopede 28 29 2.6 

 Tractoare şi alte vehicole cu masa totală mai mare  de 3500 kg. 78 80 2.6 
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TAXE PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC/ 

 COMERŢ STRADAL ŞI ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE DOMENIUL PUBLIC  

– Compartiment Administrare Piaţă 

Compartiment Impozite şi Taxe –  

 
 

Nr. 
crt
. 

Specificaţie 
Tarif  2021 
Lei/mp/zi 

Tarif  2022 
Lei/mp/zi 

Procent 
2021/2022 

I.  Tarife pentru ocuparea temporară a domeniului public – tarifele includ TVA 

1. Comerţ stradal pe Tonete,chioşcuri şi alte asemenea  8,00 8,00 2.6 

2. Comercializare carte, presă, papetărie 8,00 8,00 2.6 

II. Tarif de închiriere pentru cășuțe/standuri demontabile (lei/căsuță sau stand/zi) (cu excepţia evenimentelor publice organizate de 
Primăria Comunei Iveşti ): 

1. Căsuță lemn demontabilă (lei/casuță/zi) 32,00 lei/căsuță/zi 33,00 lei/căsuță/zi 2.6 

2. Stand mobil demontabil (lei/stand/zi) 10,00 lei/stand/zi 10,00 lei/stand/zi 2.6 

Nota: tariful de închiriere include taxa pentru ocuparea domeniului public. În cazul în care standurile/casutele tip închiriate vor fi deteriorate, cel care le-a 
solicitat va plăti contravaloarea reparației sau a achiziționării unui stand/casuța. 

III. Preţ de pornire pentru ocuparea domeniului public prin licitaţie publică ptr. 
evenimente ocazionale/sezoniere (cu excepţia evenimentelor publice organizate 
de Primăria Comunei Ivesti  

5,00 5,00 2.6 

IV. Taxă pentru depozitarea materiale de construire, schele, containere, si alte 
asemenea (fără desfășurare de activitate economică) 

1,00 1,00 2.6 
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V.    Tarife  pentru activităţile desfăşurate pe domeniul public în cadrul evenimentelor publice organizate de Primăria Comunei Iveşti  

Nr 
crt 

Specificație Tipul de activitate desfășurată Tarife practicate în 2021 
Tarife aplicabile  

în anul 2022 

1. 

Tarife pentru ocuparea 
domeniului public (parcuri, 
platou parcare, etc.) pentru 

evenimente publice 
organizate de către Primăria 

Iveşti 
 
 

Activitate de alimentație publică, 
comercializare mâncăruri, cozonac secuiesc, 
plăcintă, popcorn, porumb fiert, must, vin și 

alte asimilate  

5 lei/mp/zi 
 

5 lei/mp/zi 
 

Activitate nealimentară, comercializare 
artizanat, produse tradiționale, jucării, 

lănțișoare, brățări, produse de decor, tablouri 

și alte asimilate  

5 lei mp/zi 5 lei mp/zi 

Activitate de distracție și agrement, jocuri 
gonflabile, tir cu arcul, parc de distracții și alte 

asimilate 

5 leu/mp/zi 5 lei/mp/zi 

Activitate de informare, instruire, 
promovare, etc., exceptând orice activități 

comerciale – desfășurate de Instituții publice, 

asociații, fundații 

Gratuit Gratuit 

2. 

Tarif de închiriere pentru 
căsuțe de lemn/standuri 

demontabile (lei/căsuță sau 
stand/zi) 

Căsuță lemn demontabilă (lei/căsuță/zi) 17 lei/căsuță/zi 17 lei/căsuță/zi  

Stand mobil demontabil (lei/stand/zi) 10 lei/stand/zi  10 lei/stand/zi  

 

  NOTĂ:  
Tariful de închiriere a căsuțelor/standurilor includ taxa pentru ocuparea domeniului public, dar nu includ consumul de utilități care se achită organizatorului. 

Tarifele se achită integral înainte de fiecare eveniment, cu excepția celor care depășesc 5 zile. 

Tarifele se reduc cu 50% în cazul zilelor în care organizatorul evenimentului stabilește un program mai mic de 6 ore. 
Producătorii  și meșteșugarii care dețin autorizații conform legii beneficiază de  reducere de 30% din tarife.  



31 

 

 

 
 

TAXE AFERENTE ACTIVITĂŢII DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

– Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor (S.P.C.L.E.P.)  – 

 

Nr. 
crt 

 
Specificaţie Taxe practicate în 

anul 2020 
Taxe aplicabile în 

anul 2021 

Procent  
2020/2021 

 

1. Taxa privind contravaloarea cărţii de identitate ** 7 lei 7 lei  2.6 

2. Taxa privind contravaloarea cărţii de identitate provizorii** 1 leu 1 leu 2.6 

3. 
Taxa privind furnizarea de date cu caracter personal, în condiţiile legii, pentru 
persoanele fizice / juridice 

1 leu/pers 1 leu/pers 2.6 

 
Notă: 
 
 
 
** Se suportă din bugetul Consiliului Local al comunei Iveşti, cheltuielile pentru eliberarea actelor de identitate în situația în care se schimbă denumirea străzilor 
sau se renumerotează imobilele. 
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Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul PERSOANELOR JURIDICE 

Nr. 
crt 

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2020 NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2021 

Indexare  
conform art. 491 

din Legea nr. 
227/2015) % 

 

  1 

Art. 294 alin. (6) Legea 224/2015 

- Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 
amendă de la 308 de lei la 1.228 de lei,  

- Contravenţia prevăzută la lit. b)-d) se sancţionează cu amendă de 
la 1.228 de lei la 3.064 de lei. 

Art. 294 alin. (6) Legea 224/2015 

- Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu 
amendă de la 316 de lei la 1.260 de lei,  

- Contravenţia prevăzută la lit. b)-d) se sancţionează cu amendă de 
la 1.260 de lei la 3.144 de lei. 

2.6 

  2 

Art. 493 alin 4) si 5) Legea 224/2015 
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 1.430 de lei la 6.947 de lei. 

Art. 493 alin 4) si 5) Legea 224/2015 
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 1.467de lei la 7.128 de lei. 

2.6 

NOTĂ:  
Contravenţiilor prevăzute 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. 

SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul PERSOANELOR FIZICE 

Nr. 
crt 

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2020 NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2021 

Indexare  
conform art. 491 

din Legea nr. 
227/2015) % 

 

1 

Art. 493 alin. 3) Legea nr. 227/2015,   

- Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă 
de la 77 de lei la 307 de lei,   

- Contravenţia prevăzută la lit. b)-d)  se sancţionează cu amendă de 
la 307  de lei la 766 de lei. 

Art. 493 alin. 3) Legea nr. 227/2015,   

- Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă 
de la 79  de lei la 315  de lei,   

- Contravenţia prevăzută la lit. b)-d)  se sancţionează cu amendă de 
la 315 de lei la 786 de lei. 

2.6 

2 

Art. 493 alin. 4) Legea 224/2015 

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 357 lei la 1.737 lei. 

Art. 493 alin. 4) Legea 224/2015 

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 366 lei la 1.782 lei. 

2.6 


