
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

"" A 

HOTARARE 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2022 
la nivelul Comunei Tomşani, judeţul Prahova 

Văzând Proiectul de hotărâre întocmit de Primarul comunei Tomşani, judeţul Prahova, 
înregistrat sub nr. 78 din 20.12.2021 , 

A vând în vedere: 
- Referatul de aprobare inregistrat sub nr. 8885 din 20.12.2021 ,
- Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 8886 din 20.12.2021 ,

Ţinând seama de necesităţile de creştere a colectării veniturilor proprii ale bugetului
local pentru anul 2022 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, 
precum şi de condiţiile economico - sociale specifice zonei, pe de altă parte. 

În baza prevederilor : 
- Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal - Titlul IX Impozite si taxe locale, cu

modificarile si completarile ulterioare; 
- Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal , cu modificarile si completarile

ulterioare ; 
- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile

ulterioare;
- O.U.G 57/2019-Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Comunicatului de presa nr. 16/2021 al Institutului National de Statistica, privind
comunicarea ratei inflatiei in anul 2020, 

- Conform anexei cu nivelurile minime exprimate in euro, prevazute in Directiva
1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfa pentru utilizarea anumitor 
infrastructure,rata de schimb a monedei euro este de 4,9475 lei conform Jurnalului Oficial al 
Uniunii Europene, publicat la 1 octombrie 2021, 

Consiliului Local al comunei Tomsani, judetul Prahova adopta prezenta hotarare. 

Pentru anul 2022 nivelurile impozitelor şi taxelor locale se stabilesc după cum urmează: 

Art. 1 Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe 
asimilate acestora, precum si amenzile pentru anul anul 2022,se stabilesc conform anexelor 
nr.l, 2, 3 la prezenta hotarare, care fac parte integranta din aceasta astfel : 
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I. IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI

Art.2 (1) Orice persoana care are in proprietate o cladire cu destinatie rezidentiala, 
nerezidentiala sau mixta, situata pe teritoriul UATC Tomşani datoreaza anual impozit pentru 
acea cladire, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. 

Cladirea reprezinta orice constructie situata deasupra solului si/sau sub nivelul 
acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinta sa, si care are una sau mai multe 

incaperi ce pot servi la adapostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, 

instalatii, echipamente si altele asemenea, iar elementele structurale de baza ale acesteia 

sunt peretii si acoperisul, indiferent de materialele din care sunt construite, inclusiv 

constructiile reprezentand turnurile de sustinere a turbinelor eolienne. 

Potrivit prevederilor legale cladirile se clasifica dupa destinatie in: 
- Cladirea rezidentiala este constructia alcatuita din una sau mai multe camere folosite

pentru locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale 

unei persoane sau familii; 
- Cladirea nerezidentiala reprezinta orice cladire care nu este rezidentiala;
- Cladirea cu destinatie mixta reprezinta cladirea folosita atat in scop rezidential, cat si

nerezidential. 
- Cladire-anexa cladiri situate in afara cladirii de locuit, precum: bucatarii, grajduri,

pivnite, camari, patule, magazii, depozite, garaje si altele asemenea; 
(2) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor

administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date in administrare ori in folosinta, dupa caz, 
oricaror entitati, altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri, care se datoreaza 
de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinta, <lupa caz, in 
conditii similare impozitului pe cladiri. In cazul transmiterii ulterioare altor entitati a dreptului 

de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta asupra cladirii, taxa se datoreaza de 
persoana care are relatia contractuala cu persoana de drept public. 

(3) Taxa pe cladiri se stabileste proportional cu perioada pentru care este constituit
dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta. 

(4) Pe perioada in care pentru o cladire se plateste taxa pe cladiri, nu se datoreaza
impozitul pe cladiri. 

( 5) In cazul in care o cladire se afla in proprietatea comuna a doua sau mai multe
persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai cladirii datoreaza impozitul pentru spatiile situate 
in partea din cladire aflata in proprietatea sa. In cazul in care nu se pot stabili partile individuale 
ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun datoreaza o parte egala din impozitul 
pentru cladirea respectiva. 

Impozitul pe cladirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice 

Art.3 (1) Pentru cladirile rezidentiale si cladirile-anexa, aflate in proprietatea 
persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de O, 12% asupra 
valorii impozabile a cladirii. 

(2) Valoarea impozabila a cladirii, exprimata in lei se determina prin inmultirea
suprafetei construite desfasurate a acesteia, exprimata in metri patrati, cu valoarea impozabila 
corespunzatoare, exprimata in lei/mp, prevazuta in tabelul din anexa 1 la prezenta hotarare. 

(3) Daca dimensiunile exterioare ale unei cladiri nu pot fi efectiv masurate pe conturul
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exterior, atunci suprafata construita desfasurata a cladirii se determina prin inmultirea suprafetei 

utile a cladirii cu un coeficient de transformare de 1,4. 
(4) Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii si zona in

care este amplasata cladirea, prin inmultirea valorii determinate conform normei cu coeficientul 
de corectie corespunzator, prevazut în tabelul urmator: 

Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii I 
I II III IV V I 

A 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 

B 2,40 2,30 2,20 1,05 1,00 

C 2,30 2,20 2,10 1,00 0,95 

D 2,20 2,10 2,00 0,95 0,90 

( 5) Valoarea impozabila a cladirii, determinate in urma aplicarii prevederilor alin. I- 4 se
reduce in functie de anul terminarii acesteia dupa cum urmeaza: 

a) cu 50% pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului
fiscal de referinta; 
b) cu 30%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la

data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; 
c) cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusive, la

data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta; 
(6) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora, din punct de

vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel in care a 
fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor. Anul terminarii se actualizeaza in conditiile in 
care, la terminarea lucrarilor de renovare majora, valoarea cladirii creste cu cel putin 50% fata 
de valoarea acesteia la data inceperii executarii lucrarilor. 

Impozitul pe cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice 

Art.4 (1) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, 
impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 0,25% asupra valorii care poate fi: 

a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în
ultimii 5 ani anteriori anului de referinta depus la organul fiscal local pana la primul termen 

de plata din anul de referinta; 

b) valoarea finala a lucrarilor de constructii, în cazul cladirilor noi, construite in ultimii 5
ani anteriori anului de referinta; 

c) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate,
in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. 

(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, utilizate
pentru activitati din domeniul agricol, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote 

de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii. 
(3) In cazul in care valoarea cladirii nu poate fi calculata conform prevederilor alin.(1),

impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate 

conform art.3. 
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Impozitul pe cladirile cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice 

Art.5 (1) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul se calculeaza prin însumarea: 
a) impozitului calculat pentru suprafata folosita în scop rezidential conform art. 3;

b) impozitului determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, indicata prin
declaratie pe propria raspundere, si cu conditia ca cheltuielile cu utilitatile sa nu fie înregistrate 
in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, prin aplicarea cotei stabilite conform 

art. 4 asupra valorii impozabile stabilite conform art. 3, fara a fi necesara stabilirea valorii prin 
depunerea documentelor prevazute la art. 4 alin. (1). 

(2) In cazul in care la adresa cladirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se
desfasoara nici o activitate economica, impozitul se calculeaza conform art.3. 

(3) In cazul cladirilor cu destinatie mixta, cand proprietarul nu declara la organul fiscal
suprafata folosita in scop nerezidential, potrivit alin. (1) lit. b), impozitul pe cladiri se calculeaza 
prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform art. 3. 

Impozitul/taxa pe cladirile detinute de persoanele juridice 

Art.6 (1) Pentru cladirile rezidentiale aflate in propietatea sau detinute de persoanele 
juridice, impozitul/ taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii 
impozabile a cladirii. 

(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in propietatea sau detinute de persoanele
juridice, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,2% inclusiv, asupra 

valorii impozabile a cladirii. 
(3) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele

juridice utilizate pentru activitati din domeniul agricol, impozitul/taxa pe cladiri se calculeaza 
prin aplicarea cotei de 0,4% asupra valorii impozabile a cladirii. 

( 4) In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice,
impozitul se determina prin însumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop 
rezidential, cu impozitul calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential. 

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri, valoarea impozabila a cladirilor aflate
in proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui 

pentru care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi: 
a) ultima valoare impozabila înregistrata in evidentele organului fiscal;
b) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat in

conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii; 
c) valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul

anului fiscal anterior; 
d) valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate,

in cazul cladirilor do bandite in cursul anului fiscal anterior; 
e) in cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar,

valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat in conformitate 
cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii; 

f) in cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea înscrisa in
contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului 

dreptului de administrare sau de folosinta, <lupa caz. 
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( 6) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 5 ai pe baza unui raport de 
evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare 
a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul termen 
de plata din anul de referinta. 1n situatia depunerii raportului de evaluare dupa primul termen de 
plata din anul de referinta acesta produce efecte incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal 

urmator. 
(7) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in

ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului/taxei pe cladiri este 5%. 
(8) In cazul in care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe cladiri nu a

actualizat valoarea impozabila in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, diferenta de taxa ,va 

fi datorata de proprietarul cladirii. 
(9) Taxa pe cladiri se datoreaza pe perioada valabilitatii contractului prin care se

constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta. In cazul contractelor care 
prevad perioade mai mici de un an, taxa se datoreaza proportional cu intervalul de timp pentru 

care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta. 

Dobandirea,instrainarea si modificarea debitelor 

Art.7 (1) Impozitul pe cladiri este datorat pentru întreg anul fiscal de persoana care are 
in proprietate cladirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

(2) ln cazul dobandirii sau construirii unei cladiri in cursul anului, proprietarul acesteia
are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal in a carui raza teritoriala de competenta se 
afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data dobandirii si datoreaza impozit pe cladiri 
incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

(3) Pentru cladirile nou-construite, data dobandirii cladirii se considera dupa cum

urmeaza: 
a) pentru cladirile executate integral înainte de expirarea termenului prevazut in

autorizatia de construire, data intocmirii procesului-verbal de receptie, dar nu mai tarziu de 15 
zile de la data terminarii efective a lucrarilor; 

b) pentru cladirile executate integral la termenul prevazut in autorizatia de construire,
data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de receptie in termenul prevazut 

de lege; 
c) pentru cladirile ale caror lucrari de constructii nu au fost finalizate la termenul

prevazut in autorizatia de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilitatii 
autorizatiei, in conditiile legii, la data expirarii acestui termen si numai pentru suprafata 
construita desfasurata care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, in speta pereti si 
acoperis. Procesul-verbal de receptie se intocmeste la data expiraii termenului prevazut in 
autorizatia de construire, consemnandu-se stadiul lucrarilor, precum si suprafata construita 

desfasurata in raport cu care se stabileste impozitul pe cladiri. 
( 4) 1n cazul in care dreptul de proprietate asupra unei cladiri este transmis in cursul unui

an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra cladirii la 

data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instraineaza. 
(5) 1n cazul extinderii, imbunatatirii, desfiintarii partiale sau al altor modificari aduse unei

cladiri existente, inclusiv schimbarea integrala sau partiala a folosintei, precum si in cazul 
reevaluarii unei cladiri, care determina cresterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are 
obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza 
teritoriala de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data modificarii 
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respective si datoreaza impozitul pe cladiri determinat in noile conditii incepand cu data de 1 
ianuarie a anului urmator. 

( 6) In cazul desfiintarii unei cladiri, proprietarul are obligatia sa depuna o noua declaratie
de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, in 
termen de 30 de zile de la data demolarii sau distrugerii si inceteaza sa datoreze impozitul 

incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator, inclusiv in cazul cladirilor pentru care nu s-a 
eliberat autorizatie de desfiintare. 

(7) Daca încadrarea cladirii in functie de rangul localitatii si zona se modifica in cursul
unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe 

cladiri, impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului 
urmator. 

(8) In cazul cladirilor la care se constata diferente intre suprafetele înscrise in actele de
proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii cadastrului si 
a publicitatii imobiliare nr. 7 /1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 
determinarea sarcinii fiscale se au in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite 

prin lucrari de cadastru. Datele rezultate din lucrarile de cadastru se înscriu in evidentele fiscale, 
in registrul agricol, precum si in cartea funciara, iar impozitul se calculeaza conform noii situatii 

incepand cu data de I ianuarie a anului urmator celui in care se inregistreaza la organul fiscal 
local lucrarea de cadastru, ca anexa la declaratia fiscala. 

(9) In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga
durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli: 

a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar, incepand cu data de I ianuarie a anului
urmator celui in care a fost încheiat contractul; 

b) in cazul incetarii contractului de leasing, impozitul pe cladiri se datoreaza de locator,
incepand cu data de I ianuarie a anului urmator încheierii procesului-verbal de predare a 
bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca 
urmare a rezilierii contractului de leasing; 

c) atat locatorul, cat si locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal
local in a carui raza de competenta se afla cladirea, in termen de 30 de zile de la data finalizarii 
contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor 
documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii 
contractului de leasing insotita de o copie a acestor documente. 

(1 O) In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unui contract 
de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mari de o 
luna, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta are obligatia 
depunerii unei declaratii la organul fiscal local pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare 

intrarii in vigoare a contractului. 
(11) In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unor contracte 

de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta care se refera la perioade mai mici de o 
luna, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori 
folosinta are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local, pana la data de 25 inclusiv a 
lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractelor, la care anexeaza o situatie centralizatoare a 

acestor contracte. 
(11 1) In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, in temeiul unui contract 

de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta care se refora la perioade mai mari de un an, 
titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii 
unei declaratii la organul fiscal local in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a 
contractului si datoreaza taxa pe cladiri incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator 
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(12) In cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe cladiri datorate, persoana
care datoreaza taxa pe cladiri are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a 
carui raza teritoriala de competenta se afla cladirea, pana la data de 25 a lunii următoare celei in 

care s-a înregistrat situatia respectiva. 

Plata impozitului / taxei pe cladiri 

Art. 8 (1) Impozitul pe cladiri se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 
martie si 30 septembrie, inclusive. 

(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, datorat pentru întregul an de
catre contribuabili, pana la 31 martie a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 10%. 

(3) Impozitul pe cladiri, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, de pana la
50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. 

( 4) In cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta, care se
refera la o perioada mai mare de un an, taxa pe cladiri se plateste anual, în doua rate egale, pana 
la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv. 

(5) In cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta, care se
refera la perioade mai mari de o luna, taxa pe cladiri se plateste lunar, pana la data de 25 
inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului, de catre 
concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosinta. 

( 6) In cazul contractelor care se refera la perioade mai mici de o luna, persoana juridica de
drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosinta 
colecteaza taxa pe cladiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de 
folosinta si o varsa lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada 
de valabilitate a contractului. 

Scutiri 

Art. 9 In afara de scutirile stabilite de art.456, alin (1), din legea 227/2015 privind 
Codul fiscal , Consiliul local aproba potrivit dispozitilor art 456, alin (2), lit. j, din legea 
mentionata anterior, scutirea de la plata impozitului pentru cladirea folosita ca domiciliu si alte 
cladiri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si 
art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii 
care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

II. IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN

Art. 10 (1) Orice persoana care are in proprietate un teren situat pe raza administrativ
teritoriala a Comunei Tomsani datoreaza pentru acesta impozit anual care se stabileste luand in 
calcul suprafata terenului, rangul localitatii, zona in care este amplasat terenul si/sau categoria 
de folosinta a terenului. 

(2) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor
administrativ teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori in folosinta, dupa 
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caz, se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor, locatarilor, 
titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, în conditii similare impozitului pe teren. 

(3) Impozitul prevazut la alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum si
taxa pe teren prevazuta la alin. (2) se datoreaza catre bugetul local al Comunei Tomsani. 

( 4) Taxa pe teren se plateste proportional cu perioada pentru care este constituit dreptul
de concesionare, închiriere, administrare ori folosinta. 

(5) Pe perioada in care pentru un teren se plateste taxa pe teren, nu se datoreaza
impozitul pe teren. 

( 6) In cazul terenului care este detinut în comun de doua sau mai multe persoane,
fiecare proprietar datoreaza impozit pentru partea din teren aflata în proprietatea sa. In cazul în 
care nu se pot stabili partile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar in comun 
datoreaza o parte egala din impozitul pentru terenul respectiv. 

Impozitul si taxa pe teren in cazul persoanelor fizice 

Art.11 (1) Impozitul /taxa pe teren se stabileste luand în calcul suprafata terenului, 
rangul localitatii în care este amplasat terenul, zona si categoria de folosinta a terenului, 
conform incadradrii facute de consiliul local. 

(2) In cazul unui teren amplasat in intravilan, înregistrat in registrul agricol la categoria
de folosinta terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea 
suprafetei terenului, exprimata în hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in anexa 2 
tabelul 1 ( zona în cadrul localitatii, ranguri de localitati) . 

(3) In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat in registrul agricol la alta
categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se stabileste 
prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata în hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta la 
alin. ( 4 ), iar acest rezultat se irunulteste cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la 
alin. (5).'' 

(4) Pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren, potrivit alin.3 se folosesc sumele din
tabelul 2 ( zona categoria de folosinta) , anexa 2, exprimate in lei pe hectar. 

( 5) Suma stabilita conform alin.4 se inmulteste cu coeficientul de corectie corespunzator
prevazut in tabelul 3 ( rangul localitatii), anexa 2. 

(6) Ca exceptie de la prevederile alin.(2) - (5), in cazul contribuabililor persoane
juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, înregistrat in registrul agricol la alta categorie de 
folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul / taxa pe teren se calculeaza conform

prevederilor alin.(7) daca îndeplinesc, cumulative urmatoarele conditii: 
a) au prevazut in statut, ca obiect de activitate, agricultura;
b) au înregistrate în evidenta contabila, pentru anul fiscal respective, venituri si cheltuieli

din desfasurarea obiectului de activitate prevazut la lit. a). 
(7) In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul / taxa pe teren se stabileste prin

inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoarte prevazuta la 
punctul 4, anexa 2, inmultita cu coeficientul de corectie corespunzator prevazut la art.3 alin.( 4). 

(8) Inregistrarea in registrul agricol a datelor privind cladirile si terenurile, a titularului

dreptului de proprietate asupra acestora, precum si schimbarea categoriei de folosinta se pot 
face numai pe baza de documente, anexate la declaratia ffacuta sub semnatura poprie a capului 

de gospodarie sau, in lipsa acestuia, a unui membru major al gospodariei. 

8 



Dobandirea,instrainarea si modificarea debitelor 

Art.12 (1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are 
in proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

(2) In cazul dobandirii unui teren in cursul anului, proprietarul acestuia are obligatia sa
depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza teritoriala de 
competenta se afla terenul, in termen de 30 de zile de la data dobandirii, si datoreaza impozit pe 
teren începând cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

(3) In cazul in care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis in cursul unui
an fiscal, impozitul este datorat de persoana care detine dreptul de proprietate asupra terenului la 
data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului in care se instraineaza. 

(4) Daca încadrarea terenului in functie de rangul localitatii si zona se modifica in cursul
unui an sau in cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe 
teren, impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului 
urmator. 

(5) In cazul modificarii categoriei de folosinta a terenului, proprietarul acestuia are
obligatia sa depuna o noua declaratie de impunere la organul fiscal local in a carui raza 
teritoriala de competenta se afla terenul, in termen de 30 de zile de la data modificarii folosintei, 
si datoreaza impozitul pe teren conform noii situatii incepand cu data de 1 ianuarie a anului 
urmator. 

(6) In cazul terenurilor la care se constata diferente intre suprafetele înscrise in actele de
proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii nr. 7/1996, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au 
in vedere suprafetele care corespund situatiei reale, dovedite prin lucrari de cadastru. Datele 
rezultate din lucrarile de cadastru se înscriu in evidentele fiscale, in registrul agricol, precum si 
in cartea funciara, iar impozitul se calculeaza conform noii situatii incepand cu data de 1 
ianuarie a anului urmator celui in care se inregistreaza la organul fiscal local lucrarea respectiva, 
ca anexa la declaratia fiscala. 

(7) In cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga
durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli: 

a) impozitul pe teren se datoreaza de locatar, incepand cu data de 1 ianuarie a anului
urmator celui in care a fost încheiat contractul; 

b) in cazul in care contractul de leasing financiar încetează altfel decat prin ajungerea la
scadenta, impozitul pe teren se datoreaza de locator, incepand cu data de 1 ianuarie a anului 
urmator celui in care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de 
predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia 
locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing; 

c) atat locatorul, cat si locatarul au obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul
fiscal local in a carui raza de competenta se afla terenul, in termen de 30 de zile de la data 
finalizarii contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a 
altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii 
contractului de leasing insotita de o copie a acestor documente. 

(8) In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unui contract
de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta care se refora la perioade mai mari de o 
luna, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta are obligatia 
depunerii unei declaratii la organul fiscal local pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare 
intrarii in vigoare a contractului. 

(9) In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unor contracte
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de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta care se refora la perioade mai mici de o 
luna, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori 
folosinta are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local, pana la data de 25 inclusiv a 
lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractelor, la care anexeaza o situatie centralizatoare a 
acestor contracte. 

(9 1) 1n cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unui contract 
de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refora la perioade mai mari de un an, 
titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii 
unei declaratii la organul fiscal local în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a 
contractului si datoreaza taxa pe teren incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

(1 O) 1n cazul unei situatii care determina modificarea taxei pe teren datorate, persoana 
care datoreaza taxa pe teren are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui 
raza teritoriala de competenta se afla terenul, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s

a inregistrat situatia respectiva. 
(11) Declararea terenurilor in scop fiscal nu este conditionata de inregistrarea acestor

terenuri la oficiile de cadastru si publicitate imobiliara. 
(12) Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care

beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren. 

Plata impozitului si a taxei pe teren 

Art.13 (1) Impozitul pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 
martie si 30 septembrie inclusiv. 

(2) Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de catre
contribuabili, pana la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acorda o bonificatie de 

10%. 
(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane

fizice si juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. 
(4) 1n cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unui contract

de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta care se refora la perioade mai mari de o 
luna, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta are obligatia 
depunerii unei declaratii la organul fiscal local pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare 

intrarii in vigoare a contractului. 
( 5) In cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unor contracte

de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta care se refora la perioade mai mici de o 
luna, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori 
folosinta are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local, pana la data de 25 inclusiv a 

lunii urmatoare intrarii in vigoare a contractelor, la care anexeaza o situatie centralizatoare a 
acestor contracte. 

(6)1n cazul terenurilor pentru care se datoreaza taxa pe teren, in temeiul unui contract
de concesiune, închiriere, administrare ori folosinta care se refora la perioade mai mari de un an, 
titularul dreptului de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta are obligatia depunerii 
unei declaratii la organul fiscal local în termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a 
contractului si datoreaza taxa pe teren incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 
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Scutiri 

Art. 14 In afara de scutirile stabilite de art.464, alin (1), din legea 227/2015 privind 
Codul fiscal , Consiliul local aproba potrivit dispozitiilor art. 464, alin. (2), lit. h, din legea 
mentionata anterior, scutirea de la plata impozitului pentru terenurile aferente cladirii de 
domiciliu si alte terenuri aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 
alin. (1) lit. b) si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 
Revoluţiei române din decembrie 1989. 

III. IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

Art.15 (1) Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie 
înmatriculat/înregistrat in Romania datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu 
exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel. 

(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza pe perioada cat mijlocul de
transport este inmatriculat sau inregistrat in Romania. 

(3) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteste la bugetul local al unitatii
administrative - teritoriale unde persoana isi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, <lupa 
caz. 

( 4) 1n cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar,
pe intreaga durata a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datoreaza de locatar. 

Calculul impozitului

Art. 16 (1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul 
mijlocului de transport. 

(2) 1n cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, care sunt înregistrate sau
înmatriculate, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea 
cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cmc sau fractiune din aceasta cu 
suma corespunzatoare din tabel: 

Nr. crt Mijloace de transport cu tractiune mecanica Lei/200 cm sau 

fractiune din aceasta 

I. Vehicule înmatriculate ( lei/200 cm sau fractiune din aceasta)

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu 10 

capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm, inclusiv 

2 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu 10 

capacitatea cilindrica de pana la 1.600 cm, inclusiv 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm si 21 

2000 cm inclusiv 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm si 92 

2600 cm inclusiv 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm si 169 

3000 cm inclusiv 

6 Autoturisme cu capacitate cilindrica de peste 3001 cm 349 
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7 Autobuze, autocare, microbuze 26 

8 Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala 36 

maxima autorizata de pana la 12 tone inclusive 

9 Tractoare înmatriculate 21 

li. Vehicule înregistrate

1 Vehicule cu capacitate cilindrica Lei/200 cm 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica< 4.800 cm 5 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cm 10 

2 Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 103 lei/an 

(3) 1n cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, iar
pentru mijloace de transport electrice ,impozitul se reduce cu minim 100%, conform hotararii 

consiliului local. 
( 4) In cazul unui atas, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul

pentru motocicletele respective. 
(5) In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai

mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare 

prevazuta in anexa 3, tabelul 1. 
(6) 1n cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de

transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul 
pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in anexa 3 , tabelul 2. 

(7) In cazul unei remarci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o
combinatie de autovehicule , impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma 
corespunzatoare din anexa 3, tabelul 3. 

(8) In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal

cu suma corespunzatoare din anexa 3, tabelul 4. 

Dobandirea,instrainarea si modificarea debitelor 

Art.17 (I) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de 
persoana care detine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau 
înregistrat in Romania la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. 

(2) In cazul inmatricularii sau inregistrarii unui mijloc de transport in cursul anului,
proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza 

teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, <lupa caz, in termen de 30 
de zile de la data inmatricularii/inregistrarii, si datoreaza impozit pe mijloacele de transport 
incepand cu data de I ianuarie a anului urmator. 

(3) 1n cazul in care mijlocul de transport este dobandit in alt stat decat Romania,
proprietarul acestuia are obligatia sa depuna o declaratie la organul fiscal local in a carui raza 
teritoriala de competenta are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, <lupa caz, in termen de 30 

de zile de la data eliberarii cartii de identitate a vehiculului (CIV) de catre Registrul Auto 
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Roman si datoreaza impozit pe mijloacele de transport incepand cu data de 1 ianuarie a anului 

urmator inmatricularii sau inregistrarii acestuia in Romania. 

( 4) In cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligatia sa
depuna o declaratie la organul fiscal in a carui raza teritoriala de competenta isi are domiciliul, 
sediul sau punctul de lucru, <lupa caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, si inceteaza sa 

datoreze impozitul incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 
(5) In cazul oricarei situatii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de

transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are 
obligatia depunerii declaratiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe 

a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile, 
inclusiv, de la modificarea survenita, si datoreaza impozitul pe mijloacele de transport stabilit in 
noile conditii incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. 

(6) In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar,

pe întreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli: 
a) impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza de locatar incepand cu data de 1

ianuarie a anului urmator încheierii contractului de leasing financiar, pana la sfarsitul anului in 
cursul caruia inceteaza contractul de leasing financiar; 

b) locatarul are obligatia depunerii declaratiei fiscale la organul fiscal local in a carui

raza de competenta se inregistreaza mijlocul de transport, in termen de 30 de zile de la data 
procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta 
intrarea bunului in posesia locatarului, insotita de o copie a acestor documente; 

c) la încetarea contractului de leasing, atat locatarul, cat si locatorul au obligatia
depunerii declaratiei fiscale la consiliul local competent, in termen de 30 de zile de la data 
încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care 
atesta intrarea bunului in posesia locatorului, insotita de o copie a acestor documente. 

(7) Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care
beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport. 

Plata impozitului 

Art.18 (1) Impozitul pe mijlocul de transport se plateste anual, in doua rate egale, pana 

la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. 
(2) Pentru plata integrala cu anticipatie a impozitului pe mijloacele de transport, datorat

pentru întreg anul 2022 de catre contribuabili, persoane fizice si juridice, pana la data de 31 

martie se acorda o bonificatie de 10%. 
(3) Impozitul anual datorat aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice

sau juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. 

Art. 19 Pentru plata cu intarziere a impozitelor pe cladiri, terenuri si mijloacele de 
transport, se aplica majorari de intarziere, in conformitate cu prevederile Codului de Procedura 

Fiscala. 
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Scutiri 

Art. 20 Scutirile sunt stabilite potrivit prevederilor art. 469 , alin (1 ), din legea 
227/2015 privind Codul fiscal. 

IV.TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI

AUTORIZATIILOR 

Art. 21 Orice persoana care trebuie sa obtina un certificat, un aviz sau o autorizatie 
mentionata în prezentul articol trebuie sa plateasca o taxa la compartimentul de specialitate al 
autoritatii administratiei publice locale înainte de a se i elibera certificatul, avizul sau autorizatia 

necesara. 

Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizatiilor de construire si a 
altor avize asemanatoare 

Art.22 (1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism este stabilita, in functie de 
suprafata pentru care se solicita certificatul de urbanism, conform tabelului de mai jos 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism Lei 

a} pana la 150 m2
, inclusiv 3 

b} intre 151 si 250 m2, inclusiv 4 

c} intre 251 si 500 m2, inclusiv 5 

d} intre 501 si 750 m2
, inclusiv 6 

e} intre 751 si 1000 m2, inclusiv 7 

f} peste 1000 m2
, 7 + 0,01 lei/ m2

pentru fiecare m2

care depaseste 
1000 m2

(2) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egala cu 30% din cuantumul

taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale. 
(3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si

amenajarea teritorului, de catre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului 
judetean se stabileste de consiliul local in suma de 15 lei . 

(4) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau
cladire anexa este egala cu 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructii. 

(5) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte constructii decat cele
mentionate la alin.( 4) este egala cu 1 % din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, 
inclusiv valoarea instalatiilor aferente. 

(6) Taxa pentru prelungirea unei autorizatii de construire este egala cu 30% din

cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizatiei initiale. 
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(7) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare, totala sau partiala, a unei
constructii este egala cu O, 1 % din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului 
pe cladiri, aferenta partii desfiintate. 

(8) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau excavari necesare lucrarilor de

cercetare si prospectarea terenurilor in etapa efectuarii studiilor geotehnice si a studiilor privind 
ridicarile topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari se datoreaza de catre titularii 
dreptului de prospectiune si explorarensi se calculeaza prin inmultirea numarului de metri 
patrati de teren ce vor fi efectiv afectati la suprafata solului de foraje si excavari cu o valoare de 

15 lei. 
(9) Taxa pentru eliberarea autorizatiei necesare pentru lucrarile de organizare de santier

in vederea realizarii unei constructii, care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire, este 
egala cu 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier. 

(1 O) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de amenajare de tabere de corturi, casute sau 
rulote ori campinguri este egala cu 2% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie. 

(11) Taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de 

expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si spatiile publice este de 
8 lei, pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata construita. 

(12) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente
la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune 

prin cablu se stabileste de consiliul local si este de 13 lei, pentru fiecare record. 
(13) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa se stabileste

de catre consiile locale in suma de 9 lei, inclusiv. 

Taxa pentru eliberarea autorizatiei in vederea desfasurarii unei activitati 
economice sau a altor autorizatii similare 

Art. 23 (1) Taxa pentru eliberarea /vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică se stabileşte la suma de 230 lei 

Autorizaţiile prevazute la alin. (1 ), se vizează anual, până la data de 31 decembrie a 
anului în curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei pravăzute 

la alin. (1 ). 
(2) Persoanele a caror activitate este înregistrata in grupele CAEN 561 - Restaurante,

563 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor si 932 - Alte activitati recreative si 

distractive, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, actualizata prin 
Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea 
Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, datoreaza bugetului local al comunei 

taxa prevazută la alin. (I). 
(3) Regulamentul si metodologia de autorizare a agentilor economici prevazuti la art.2

sunt prevazute in anexa nr.5. 
( 4) Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

care se elibereaza persoanelor fizice care desfasoara activitate economica in sectorul agricol si 

care atesta calitatea de producator se stabileste la suma de 38 lei. 
(5) Taxa pentru eliberarea atestatului de producator se stabileste la suma de 35 lei.
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V.TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI

PUBLICITATE 

Art. 24 (1) Orice persoana care beneficiaza de servicii de reclama si publicitate in 
Romania in baza unui contract sau a unui alt fel de intelegere încheiata cu alta persoana 
datoreaza plata taxei prevazute in prezentul articol, cu exceptia serviciilor de reclama si 
publicitate realizate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale. 

(2) Taxa prevăzuta in prezentul articol, denumita in continuare taxa pentru servicii de

reclama si publicitate, se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale in raza 
careia persoana presteaza serviciile de reclama si publicitate. 

(3) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se calculeaza prin aplicarea cotei taxei

respective la valoarea serviciilor de reclama si publicitate. 
(4) Taxa se stabileste prin aplicarea cotei procentuale de 3% asupra valorii serviciilor de

reclama si publicitate, care se regaseste in contract, exclusiv taxa pe valoarea adaugata. 
(5) Valoarea serviciilor de reclama si publicitate cuprinde orice plata obtinuta sau care

urmeaza a fi obtinuta pentru serviciile de reclama si publicitate, cu exceptia taxei pe valoarea 

adaugata. 
(6) Taxa pentru servicii de reclama si publicitate prevazuta la alin. (1) se declara si se

plateste de catre prestatorul serviciului de reclama si publicitate la bugetul local, lunar, pana la 
data de 1 O a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari de servicii de 

reclama si publicitate. 

Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate 

Art. 25 (1) Orice persoana care utilizeaza un panou, un afisaj sau o structura de afisaj 
pentru reclama si publicitate, cu exceptia celei care intra sub incidenta art. 4 77, datoreaza plata 
taxei anuale catre bugetul local in raza careia/caruia este amplasat panoul, afisajul sau structura 

de afisaj respectiva. 
(2) Valoarea taxei pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se calculeaza anual prin

inmultirea numarului de metri patrati sau a fractiunii de metru patrat a suprafetei afisajului 

pentru reclama sau publicitate cu suma stabilita de consiliul local, astfel: 
- in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana deruleaza o activitate economica, suma

este de 28 lei, inclusiv; 
- in cazul oricaui alt panou, afisaj sau oricarei altei structure de afisaj pentru reclama si

publicitate, suma este de 22 lei, inclusiv. 
(3) Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate se recalculeaza pentru a reflecta

numarul de luni sau fractiunea din luna dintr-un an calendaristic in care se afiseaza in scop de 

reclama si publicitate. 
(4) Taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate se plateste anual, in doua rate

egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afisajul in scop de 
reclama si publicitate, datorata aceluiasi buget local de catre contribuabili, persoane fizice si 
juridice, de pana la 50 lei inclusiv, se plateste integral pana la primul termen de plata. 

(5) Persoanele care datoreaza taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate sunt
obligate sa depuna o declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei 
publice locale in termen de 30 de zile de la data amplasarii structurii de afisaj. 

16 



VI. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art. 26 ( 1) Orice persoana care organizeaza o manifestare artistica, o competitie 
sportiva sau alta activitate distractiva in Romania are obligatia de a plati impozitul prevazut in 

prezentul capitol, denumit in continuare impozitul pe spectacole. 
(2) Impozitul pe spectacole se plateste la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale

in raza careia are loc manifestarea artistica, competitia sportiva sau alta activitate distractiva. 
Art. 27 (1) Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma 

încasata din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor. 
(2) Cota de impozit se stabileste <lupa cum urmeaza:
a) 2% , in cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesa de teatru, balet, opera,

operetta, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competitie 
sportiva interna sau intemational; 

b) 5% in cazul oricarei altei manifestari artistice decat cele enumerate la lit.a).
(3) Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde

sumele platite de organizatorul spectacolului in scopuri caritabile, conform contractului scris 
intrat in vigoare înaintea vanzarii biletelor de intrare sau a abonamentelor. 

(4) Persoanele care datoreaza impozitul pe spectacole stabilit in conformitate cu
prezentul articol au obligatia de: 

a) a imegistra biletele de intrare si/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al
autoritatii administratiei publice locale care isi exercita autoritatea asupra locului unde are loc 

spectacolul; 
b) a anunta tarifele pentru spectacol in locul unde este programat sa aiba loc spectacolul,

precum si in orice alt loc in care se vand bilete de intrare si/sau abonamente; 
c) a preciza tarifele pe biletele de intrare si/sau abonamente si de a nu incasa sume care

depasesc tarifele precizate pe biletele de intrare si/sau abonamente; 
d) a emite un bilet de intrare si/sau abonament pentru toate sumele primite de la

spectatori; 
e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autoritatii administratiei

publice locale, documentele justificative privind calculul si plata impozitului pe spectacole; 
f) a se conforma oricaror altor cerinte privind tiparirea, înregistrarea, avizarea, evidenaa

si inventarul biletelor de intrare si a abonamentelor, care sunt precizate in normele elaborate in 
comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei 
Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii si Ministerul Tineretului si Sportului. 

(5) Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 1 O, inclusiv, a lunii

urmatoare celei in care a avut loc spectacolul. 
(6) Orice persoana care datoreaza impozitul pe spectacole are obligatia de a depune o

declaratie la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, pana la 
data stabilita pentru fiecare plata a impozitului pe spectacole. Formatul declaratiei se precizeaza 
in normele elaborate in comun de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice. 
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VII.ALTE TAXE LOCALE

Art. 28:( 1) Taxa pentru desfacerea căsătoriei prin divorţ pe cale administrativă - 500 lei 
(2) Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice este după cum urmează

a) 150 lei/zi pentru v�nzarea produselor de orice fel din vehicule sau autovehicule şi din
genţi ; 

b) 0,1 lei/mp/zi pentru utilizarea terenului aparţin�nd domeniului public/privat al
instituţiei şi cel din faţa magazinelor . 

3) Tarifele pentru închirierea Caminelor Culturale cu ocazia organizarii diferitelor
evenimente care se desfasoara in salile caminelor culturale din comuna Tomsani, <lupa cum 

urmeaza: 
a) 115 lei pentru parastas ;
b) 550 lei pentru onomastica, cununie civila si botez ;
c) 780 lei pentru nunta ;

(4) Tariful pentru închirierea terenului de sport din cadrul spatiului de recreere din satul
Magula se stabileste la 50 lei/ora. 

a) nu se percepe taxa prevazuta mai sus pentru activitatile grupurilor organizate de elevi
si antrenamentul echipei locale de fotbal 2 ore, saptamanal. 

(5) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri, detinute de consiliile locale, consiliul local stabileste o taxa de 25 lei. 

(6) Eliberarea certificatelor fiscale in regim de urgenta se taxează cu suma de 25 lei. 
(7) Taxă remăsurare teren extravilan 50 lei .
(8) Taxa pentru eliberarea adeverintelor de rol agricol in regim de urgenta este de 5 lei.
(9) Copiile xerox tip A4 se taxează cu 0,50 bani, iar cele A3 cu 1 leu .
(1 O) Taxa pentru înregistrare contractelor de arendă si a actelor aditionale- 30

IX. SANCTIUNI

Art.29 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului titlu atrage raspunderea disciplinara, 
contraventionala sau penala, potrivit dispozitiilor legale in vigoare. 

(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de
conditii incat sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni: 

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere prevazute la art. 461 alin. (2), (6),
(7), alin. (10) lit. c), alin. (12) si (13), art. 466 alin. (2), (5), alin. (7) lit. c), alin. (9) si (10), art. 
471 alin. (2), (4), (5) si alin. (6) lit. b) si c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) si 
art. 483 alin. (2); 

b) nedepunerea declaratiilor de impunere prevazute la art. 461 alin. (2), (6), (7), alin. (10)
lit. c), alin. (12) si (13), art. 466 alin. (2), (5) si alin. (7) lit. c), alin. (9) si (10), art. 471 alin. (2), 
(4), (5) si alin. (6) lit. b) si c), art. 474 alin. (7) lit. c), alin. (11), art. 478 alin. (5) si art. 483 alin. 

(2). 
(3) Contraventia prevazuta la alin. (2) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 70 lei la

279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amenda de la 279 lei la 696 lei. 
4) Incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, înregistrarea, vanzarea, evidenta si

gestionarea, <lupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 325 lei la 1.578 lei. 
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(4 1) Necomunicarea informatiilor si a documentelor de natura celor prevazute la art. 
494 alin. (12) in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data primirii solicitarii constituie 
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 l a  2.500 lei. 

(5) In cazul persoanelor juridice, limitele minime si maxime ale amenzilor prevazute 
la alin. (3) si (4) se majoreaza cu 300%. 

(6) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si 
persoane împuternicite din cadrul autoritatii administratiei publice locale. 

(7) Limitele amenzilor prevazute la alin. (3) si ( 4) se actualizeaza prin hotarare a 
consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491. 

(8) Contraventiilor prevazute in prezentul capitol li se aplica dispozitiile Ordonantei 
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si 
completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare . 

Numl!r consilieri în funeţie U 
Numl!r consilieri prezenţi _A� 
Voturi pentru _rr 
Voturi împotrivă 
Abţineri __,,:;;:::::__ 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI , 
Adam Adrian-Lucian 
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ANEXA NR.I la HCL nr. ';ft nr. )_ 4 · u_. lJJ.lj 

IMPOZITUL SI T AXA PE CLADIRI 

Impozitul pe cladirile rezidentiale si cladirile anexa in cazul persoanelor fizice se 
calculeaza prin aplicarea cotei de O, 12% asupra valorii impozabile pe metru patrat de suprafata 
construita desfasurata a cladirii, determinata potrivit tabelului nr. 1. 

TABELUL 1 

Valoarea impozabilă - lei/m2 
-Tipul clădirii Cu instalaţii de apă, Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice şi canalizare, electrice sau încălzire ( condiţii încălzire cumulative) �- Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori 1129 677 <1in cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic B. Cl�ire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, 339 

' 
231 din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 

- - ---�. Clădire-anexă cu cadre din beton a mat sau cu pereţi 231 200 xteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale ezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră 144 87 naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic 
I I E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă I 75% din suma care s-ar 75% din suma care s -ar încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, 
I 

aplica clădirii aplica clădirii utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri orevăzute la lit. A -D 
� În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 50% din suma care s-ar 50% din suma care s-ar căperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, aplica clădirii aplica clădirii tilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare ntre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A -D 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI 



ANEXA NR. 2 la HCL nr. ,M din )4, U,_.).QJ./ 

IMPOZITUL PE TEREN 

I. Calculul impozitului pentru terenul din intravilan

Stabilirea zonelor în Comuna Tomsani, pe sate: 

Zona A terenuri situate de-a lungul drumurilor DN 1 B, DN 1 D şi DJ 146 
Zona B - terenuri situate pe strazile laterale 
Zona C terenuri situate în zona Munteni satul Loloiasca 

Stabilirea rangului în Comuna Tomsani, pe sate : 

Rangul IV - Satul Tomsani 

Rangul V - Satele Loloiasca,Magula,Satucu 

1) In cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat in registrul agricol la categoria de
folosinta terenuri cu constructii, , impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei 
terenului, exprimata in hectare, cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul 1 : 

Tabelul nr. 1 

Zona in cadrul localitatii Rangul localitatii 

(lei/ha) 

IV V 

Zona A - terenuri situate de-a lungul 1524 1324 
drumurilor DN 1B şi DJ 146 în satele 
Tomsani, Magula, Loloiasca, Satucu 

Zona B - terenuri situate pe strazile laterale in 1324 1098 

satele Tomsani, Magula, Loloiasca, Satucu 

Zona C - terenuri situate în zona Munteni - satul 1098 790 

Loloiasca 
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2) Pentru stabilirea impozitului / taxei pe teren, potrivit alin.3 se folosesc sumele din
tabelul 2: 

Tabelul nr. 2 

(2) Impozitul pe terenurile aflate în intravilan, orice altă categorie de folosinţă dec?t cea de
terenuri cu construcţii, se stabileşte astfel 

Nr. Zona/Categoria de Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2022 
crt. folosinţă - lei/ha -

Zona 
A B C 

1 Teren arabil 37 29 26 
2 Păşune 28 26 21 
3 F?neaţă 28 26 21 
4 Vie 58 47 37 
5 Livadă 69 60 45 
6 Pădure sau alt teren cu 33 25 22 

vegetaţie forestieră 
7 Teren cu ape 22 19 13 
8 Drumuri şi căi ferate X X X 

9 Neproductiv X X X 

Aceste sume se indexeaza cu coeficientul de 1,10 pentru terenurile din rangul IV si 1,00 
pentru terenurile din rangul V conform tabelului 3. 

Tabelul nr. 3 

Ran2ul localitatii Coeficientul de corectie 

o 8,00 

I 5,00 
II 4,00 

III 3,00 
IV 1,10 
V 1,00 

Calculul impozitului pentru terenul din extravilan 

(1 )Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan se stabileşte astfel: 

I Nr. I Zona/ Categoria de folosinţă Nivelurile aplicabile in anul fiscal 2022 
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crt. -lei/ha-
-zona A-

1 Teren cu construcţii 40 
2 Arabil 62 
3 Păşune 37 
4 F�eaţă 37 
5 Vie pe rod, alta dec�t cea 69 

prevăzută la nr. crt. 5.1 
5.1 Vie p�nă la intrarea pe rod X 
6 Livadă pe rod, alta dec�t cea 69 

prevăzută l a  nr. crt. 6.1 
6.1 Livadă �nă la intrarea pe rod X 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 19 

forestieră, cu excepţia celui 
prevăzut la nr. crt. 7.1 

7.1 Pădure in v�rstă de p�nă la 20 ani X 
şi pădure cu rol de protecţie 

8 Teren cu apă, altul dec�t cel cu 11 

amenajări piscicole 
8.1 Teren cu amenajări piscicole 48 
9 Drumuri şi căi ferate X 
10 Teren neproductiv X 

(2) Încadrarea terenurilor din extravilanul localitaţii se face pe o singură zonă si 
anume zona A 

(3) Aceste sume se indexeaza cu coeficientul de 1,1 O pentru terenurile din rangul IV 
si 1,00 pentru terenurile din rangul V conform tabelului : 

Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii I 
I II III IV V I 

A 2,50 2,40 2,30 1,10 1,05 I 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
Adam drian-Lucian 
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ANEXA NR.3 la HCL nr. J# din ).4,/l l.o.lf 

IMPOZITUL PE MILOACELE DE TRANSPORT 

In cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare 

de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in 

tabelul nr. l : 

Tabelul 1 

Impozitul 

(in lei/an) 

pentru anul 2022 

Numărul de axe si 

greutatea bruta incarcata 

maximă admisa 
Ax( e) motor( oare) cu 
sistem de suspensie Alte sisteme de suspensie 

pneumatica sau pentru axele motoare 
echivalentele recunoscute 

I doua axe 

1. Masa de cel putin 12

tone, dar mai mica de 13 o 153 

tone 

2. Masa de cel putin 13

tone, dar mai mica de 14 153 426 

tone 

3. Masa de cel putin 14

tone, dar mai mica de 15 426 599 

tone 

4. Masa de cel putin 15

tone, dar mai mica de 18 599 1356 

tone 

li trei axe 

1. Masa de cel putin 15

tone, dar mai mica de 17 159 267 

tone 

2. Masa de cel putin 17 267 549 

1 

I 

-



tone, dar mai mica de 19 

tone 

3. Masa de cel putin 19

tone, dar mai mica de 21 549 712 

tone 

4. Masa de cel putin 21

tone, dar mai mica de 23 712 1098 

tone 

5. Masa de cel putin 23

tone, dar mai mica de 25 1098 1707 

tone 

6. Masa de cel putin 25

tone, dar mai mica de 26 1098 1707 

tone 

III. patru axe

1. Masa de cel putin 23

tone, dar mai mica de 25 712 722 

tone 

2. Masa de cel putin 25

tone, dar mai mica de 27 722 1128 

tone 

3. Masa de cel putin 27

tone, dar mai mica de 29 1128 1791 

tone 

4. Masa de cel putin 29

tone, dar mai mica de 31 1791 2657 

tone 

5. Masa de cel putin 31

tone, dar mai mica de 32 1791 2657 

tone 

1n cazul unei combinatii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de 
transport de marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone, impozitul pe 
mijloacele de transport este egal cu suma corespunzatoare prevazuta in tabelul nr. 2 
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Tabelul 2 

Numărul de axe si greutatea bruta Impozitul 

incarcata maxima admisa (in lei/an) 

pentru anul 2020 

Ax(e) motor(oare) cu Alte sisteme de suspensie 
sistem de suspensie pentru axele motoare 

pneumatica sau 

echivalentele 

recunoscute 

I. 2+1 axe

1. Masa de cel putin 12 tone, dar
o o 

mai mica de 14 tone 

2. Masa de cel putin 14 tone, dar
o o 

mai mica de 16 tone 

3. Masa de cel putin 16 tone, dar
o o 

mai mica de 18 tone 

4. Masa de cel putin 18 tone, dar
69 158 

mai mica de 20 tone 

5. Masa de cel putin 20 tone, dar
158 371 

mai mica de 22 tone 

6. Masa de cel putin 22 tone, dar
371 480 

mai mica de 23 tone 

7. Masa de cel putin 23 tone, dar
480 866 

mai mica de 25 tone 

8. Masa de cel putin 25 tone, dar
866 1519 

mai mica de 28 tone 

II. 2+2 axe

1. Masa de cel putin 23 tone, dar
148 346 

mai mica de 25 tone 

2. Masa de cel putin 25 tone, dar
346 569 

mai mica de 26 tone 

3. Masa de cel putin 26 tone, dar
569 836 

mai mica de 28 tone 

4. Masa de cel putin 28 tone, dar
836 1009 

mai mica de 29 tone 

5. Masa de cel putin 29 tone, dar
1009 1658 

mai mica de 31 tone 

6. Masa de cel putin 31 tone, dar
1658 2301 

mai mica de 33 tone 

7. Masa de cel putin 33 tone, dar
2301 3493 

mai mica de 36 tone 

8. Masa de cel putin 36 tone, dar
2301 3493 

mai mica de 3 8 tone 
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III. 2+3 axe

I .Masa de cel putin 36 tone, dar 
1831 2548 

mai mica de 38 tone 

2.Masa de cel putin 38 tone, dar
2548 3464 

mai mica de 40 tone 

IV. 3+2 axe

I .Masa de cel putin 36 tone, dar 
1618 2246 

mai mica de 3 8 tone 

2.Masa de cel putin 38 tone, dar
2246 3107 

mai mica de 40 tone 

3 .Masa de cel putin 40 tone, dar 
3107 4597 

mai mica de 44 tone 

V. 3+3 axe

I .Masa de cel putin 36 tone, dar 
920 1113 

mai mica de 3 8 tone 

2.Masa de cel putin 38 tone, dar
1113 1662 

mai mica de 40 tone 

3 .Masa de cel putin 40 tone, dar 
1662 2647 

mai mica de 44 tone 

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o 
combinatie de autovehicule , impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma 
corespunzatoare din tabelul nr. 3: 

Tabelul 3 

NIVELURILE 

Masa totala maxima autorizata PT. ANUL 2020 

a) Pana la 1 tona inclusiv 10 

b) Peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone 41 

c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 62 

d) Peste 5 tone 72 

In cazul mijloacelor de transport pe apa, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu 
suma corespunzatoare din tabelul nr. 4 : 
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Tabelul 4 

Impozitul pentru mijlocul de transport pe apa apartinand 
persoanelor fizice/juridice 

I. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit si uz personal 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 
3. Bărci cu motor 
4. Nave de sport si agrement 

a) ambarcaţiune de agrement deschisă fară punte 

b) ambarcaţiune de agrement cu punte fară cabină de locuit 

c) ambarcaţiune de agrement cu cabine de locuit până la 6 locuri 
inclusiv 
d) ambarcaţiune de agrement cu cabine de locuit între 7-13 locuri 
inclusiv 
e) ambarcaţiune de agrement cu cabine de locuit între 14-40 locuri 
inclusiv 
f) ambarcaţiune de agrement cu cabine de locuit peste 41 de locuri 

5. Scutere de apa 
6. Remorchere si impingatoare: 

a) pana la 500 CP inclusiv 
b) peste 500 CP si oana la 2000 CP inclusiv 
c) peste 2000 CP si pana la 4000 CP inclusiv 
d) peste 4000 CP 

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

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale, în funcţie 
de capacitatea de încărcare: 

a) cu capacitatea de incarcare până la 1.500 tone inclusiv 
b) cu capacitatea de incarcare de peste I. 500 tone si pana la 

3000 tone 
c) cu capacitatea de incarcare de peste 3000 tone 

DCQ n LE ŞEDINŢEI, 
. . 

NIVELURILE 

PT. ANUL 2020 

I Impozit 
- lei/an -

23 

60 

226 

X 

154 

231 

277 

385 

616 

1026 

224 

X 

595 

970 

1488 

2380 

195 

X 

195 

298 

523 
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