
ANEXA 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 27/12 aprilie 2019 

privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020,cu rata inflatiei de 4,6% 

 

CAPITOLUL  II –  IMPOZITUL PE CLĂDIRI ŞI TAXA PE CLĂDIRI 

Art. 457 alin. (1) COTELE STABILITE PRIN  PENTRU ANUL 2019 COTA STABILITĂ DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2020 

0,1% 0,1% 

Art. 457 alin. (2)                                                                                                                                                                                                         - lei/m² - 

 
 
 

Tipul clădirii 
 

VALORILE  STABILITE PENTRU ANUL 2019 IMPOZITUL PENTRU ANUL 2020 INDEXAT CU 
RATA INFLATIEI 4,6% 

Valoarea impozabilă Valoarea impozabilă 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

Cu instalaţii de apă, 
canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii 
cumulative) 

Fără instalaţii de apă, 
canalizare, electricitate 

sau încălzire 

A. Clădiri 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 

 
1.000 

 
600 

 
1046 

 
627,60 

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

 
300 

 
200 

 
313,80 

 
209,20 

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   

 
200 

 
175 

 
209,20 

 
183,05 

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

 
125 

 
75 

 
130,75 

 
78,45 

 
 

 
 

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:" 

  



CAPITOLUL  III  -  IMPOZITUL PE TEREN ŞI TAXA PE TEREN 

Art. 465 alin. (2)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 
Zona în 
cadrul 

localităţii 
 

NIVELUL  STABILITE  PENTRU ANUL 2019 IMPOZITUL PENTRU ANUL 2020 INDEXAT CU RATA INFLATIEI DE 4,6% 

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

0 I II III IV V 0 I II III IV V 

A     711 569     743,70 595,17 

B             

C             

D             

Art. 465 alin. (4)                                                                                                                                                                                                      - lei/ha - 

Nr. 
crt. 

                        Zona 
 
Categoria  
de  folosinţă 

NIVELURILE  STABILITE PENTRU ANUL 2019 
 

IMPOZITUL PENTRU ANUL 2020 INDEXAT CU RATA INFLATIEI DE 
4,6% 

 

A B C D A B C D 

1 Teren arabil  21    21,96   

2 Păşune  19    19,87   

3 Fâneaţă  19    19,87   

4 Vie  35    36,61   

5 Livadă         

6 Pădure sau alt teren 
cu vegetaţie forestieră 

        

7 Teren cu ape         

8 Drumuri şi căi ferate         

9 Neproductiv         

 
 Suma stabilită conform alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în următorul tabel: 

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 
IV 1,10 
V 1,00 

 
 



În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6): 
 

Art. 465 alin. (7)                                                                                                                                                                                     - lei/ha - 

 
Categoria de folosinţă 

IMPOZITUL STABILIT 

PENTRU ANUL 2019 

IMPOZITUL PENTRU ANUL 2020 

INDEXAT CU RATA INFLATIEI DE 4,6% 

 

1 
Teren cu construcţii 28 

29,28 

2 
Teren arabil 48 

50,20 

3 
Păşune 26 

27,19 

4 
Fâneaţă 26 

27,19 

5 
Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1 54 

56,48 

5.1 
Vie până la intrarea pe rod 0 

0 

6 
Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1  

 

6.1 
Livadă până la intrarea pe rod  

 

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

 

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

 

8 
Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole 5 

5,23 

8.1 
Teren cu amenajări piscicole 29 

30,33 

9 
Drumuri şi căi ferate 0 

0 

10 
Teren neproductiv 0 

0 

 
 
 



CAPITOLUL IV  -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Art. 470 alin. (2)       

Nr. 
crt. Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

IMPOZITUL STABILIT PENTRU ANUL 2019  IMPOZITUL PENTRU ANUL 2020 INDEXAT CU 

RATA INFLATIEI DE 4,6% 

 

Lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta Lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta 

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

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

8 8,36 

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

9 9,41 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 
inclusiv 

18 18,82 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 
inclusiv 

72 75,31 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 
inclusiv 

144 150,62 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290 303,34 
7 Autobuze, autocare, microbuze 24 25,10 
8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată 

de până la 12 tone, inclusiv 
30 31,38 

9 Tractoare înmatriculate 18 18,82 

II. Vehicule înregistrate 
 IMPOZITUL STABILIT PENTRU ANUL 2019 IMPOZITUL PENTRU ANUL 2020 INDEXAT CU 

RATA INFLATIEI DE 4,6% 

 

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

1.1 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 4                      4,18 

1.2 vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 6 6,27 

2. Vehicule fără  capacitate cilindrică evidenţiată 50 lei/an 52,30 

 * grupa de 200 cm3 sau fracțiune din aceasta 
 

 

 



 
 
 
 
 

Art. 470 alin. (6)       

Art. 470 alin. (5)       

 
 

Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă  

IMPOZITUL STABILIT PENTRU ANUL 2019 IMPOZITUL STABILIT PENTRU ANUL 2020 INDEXAT CU 
RATA INFLATIEI DE 4,6% 

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

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

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

pneumatică sau 
echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

I două axe 

 1 Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 142 0 148,53 

 2 Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 142 395 148,53 413,17 

 3 Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 395 555 413,17 580,53 

 4 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 555 1257 580,53 1314,82 

 5 Masa de cel puţin 18 tone 555 1257 580,53 1314,82 

II 3 axe 

 1 Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 142 248 148,53 259,40 

 2 Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 248 509 259,40 532,41 

 3 Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 509 661 532,41 691,40 

 4 Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 661 1019 691,40 1065,87 

 5 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1019 1583 1065,87 1655,81 

 6 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1019 1583 1065,87 1655,81 

 7 Masa de cel puţin 26 tone 1019 1583 1065,87 1655,81 

III 4 axe 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 661 670 691,40 700,82 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 670 1046 700,82 1094,11 

 3 Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1046 1661 1094,11 1737,40 

 4 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1661 2464 1737,40 2577,34 

 5 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1661 2464 1737,40 2577,34 

 6 Masa de cel puţin 32 tone 1661 2464 1737,40 2544,34 



Numărul de axe şi greutatea brută încărcată 
maximă admisă 

IMPOZITUL STABILIT  
PENTRU ANUL 2019 

IMPOZITUL STABILIT PENTRU ANUL 2020 INDEXAT CU 
RATA INFLATIEI DE 4,6% 

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

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

echivalentele recunoscute 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

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

echivalentele recunoscute, 
majorate 

alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare, 

majorate 

I 2 + 1 axe 

 1 Masa de cel 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 64 0 66,94 

 4 Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 64 147 66,94 153,76 

 5 Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 147 344 153,76 359,82 

 6 Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 344 445 359,82 465,47 

 7 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 445 803 465,47 839,93 

 8 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 803 1408 839,93 1472,76 

 9 Masa de cel puţin 28 tone 803 1408 839,93 1472,76 
II 2 + 2 axe 

 1 Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 138 321 144,34 335,76 

 2 Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 321 528 335,76 552,28 

 3 Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 528 775 552,28 810,65 

 4 Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 775 936 810,65 979,05 

 5 Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 936 1537 979,05 1607,70 

 6 Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1537 2133 1607,70 2231,11 

 7 Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2133 3239 2231,11 3387,99 

 8 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2133 3239 2231,11 3387,99 

 9 Masa de cel puţin 38 tone 2133 3239 2231,11 3387,99 
III 2 + 3 axe  

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1698 2363 1776,10 2471,69 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2363 3211 2471,69 3358,70 

 3 Masa de cel puţin 40 tone 2363 3211 2471,69 3358,70 
IV 3 + 2 axe 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1500 2083 1569 2178,81 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2881 4262 2178,81 3013,52 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2881 4262 3013,52 4458,05 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 2881 4262 3013,52 4458,05 



V 3 + 3 axe 

 1 Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 853 1032 892,23 1079,47 

 2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1032 1542 1079,47 1612,93 

 3 Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1542 2454 1612,93 2566,88 

 4 Masa de cel puţin 44 tone 1542 2454 1612,93 2566,88 

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

Masa totală maximă autorizată 

IMPOZITUL STABILIT 
PENTRU ANUL 2019 

IMPOZITUL STABILIT PENTRU ANUL 2020 
INDEXAT CU RATA INFLATIEI DE 4,6% 

Impozit - lei - Impozit - lei - 
a. Până la 1 tonă, inclusiv     9  9,41 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 35,56 
c. Peste 3 tone,  dar nu mai mult de 5 tone  52 54,39 
d. Peste 5 tone 64 66,94 

 
 
 

 CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE  URBANISM, A AUTORIZAŢIILOR DE CONSTRUIRE ŞI 
A ALTOR AVIZE ŞI AUTORIZAŢII 

Art. 474 alin. (1)    
Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban    

NIVELURILE  STABILITE 
PENTRU ANUL 2019 

NIVELURILE STABILITE  
PENTRU ANUL 2020 INDEXAT CU RATA 

INFLATIEI DE 4,6% 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism - lei - - lei - 
a) până la 150 m² inclusiv 6 6,27 
b) între 151 şi 250 m² inclusiv 7 7,32 
c) între 251 şi 500 m² inclusiv 9 9,41 
d) între 501 şi 750 m² inclusiv 12 12,55 
e) între 751 şi 1.000 m² inclusiv 14 14,64 
f) peste 1.000 m² 14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare m2 

care depăşeşte 1.000 m2 
14 + 0,01 lei/m2, pentru fiecare 

m2 care depăşeşte 1.000 m2 
Art. 474 alin. (4) 
Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism 

8 8,36 

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

8 8,36 

Art. 474 alin. (14) 
Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, 
spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe 
căile şi în spaţiile publice 

8 8,36 



Art. 474 alin. (15) 
Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi 
branşamente 

13 13,59 

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

9 9,41 

   
Art. 475 alin. (1)  
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare 

20 20,92 

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

60 62,76 

 Taxă pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din 

sectorul agricol 
15  

Art. 475 alin. (3) lit. a) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 
activităţii de alimentaţie publică pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv 

0  

Art. 475 alin. (3) lit. b) 
Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea 

activităţi de alimentație publică pentru o suprafață mai mare de 500 m2 
0 0 

 

CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE 

Art. 477 alin. (5)  
Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

COTELE  STABILITE 
PENTRU ANUL 2019 

COTA STABILITĂ  PENTRU ANUL 2020 INDEXAT 
CU RATA INFLATIEI DE 4,6% 

2% 2,09% 

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

NIVELURILE  STABILITE PRIN CODUL FISCAL 
PENTRU ANUL 2016 

NIVELURILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL 
PENTRU ANUL 2019 

- 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 

32 33,47 

b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj 
pentru reclamă şi publicitate 23 24,05 

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL   PE   SPECTACOLE 
Art. 481 alin. (2)  
Impozitul pe spectacole 

COTELE STABILITE  PENTRU ANUL 2019 
COTA STABILITĂ  PENTRU ANUL 2020 INDEXAT 

CU RATA INFLATIEI DE 4,6% 

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

2% 

 
2,09 



 

 
 
 

CAPITOLUL  VIII – TAXE SPECIALE Ane
xa 
A 

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

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a) 3% 3,13 

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

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

500 523 

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

planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri. 
32 33,47 

CAPITOLUL  XI – SANCŢIUNI 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE 

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

LIMITELE  STABILITE  
PENTRU ANUL 2019 

NIVELURILE STABILITE  PENTRU ANUL 2020 
INDEXAT CU RATA INFLATIEI DE 4,6% 

- lei - - lei - 

 lit. a) se sancţionează cu amendă 70 73,22-291,83 

 lit. b) se sancţionează cu amendă 279 291,83-728,01 

(4) Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, 

evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de intrare la 

spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă. 

 
325 

 

 
339,95-1650,58 

 
"(41) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute 
la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii 
solicitării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 
2.500 lei."  

500 523-2615 

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE 
(5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%.            
 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă 280 292,88-1167,33 
 Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. b) se sancţionează cu amendă 1116 1167,33-2912,06 
 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 

1300 1359,80-6602,35 



Art. 484 
Taxe speciale 

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

NIVELURILE  
PENTRU ANUL 2019 

- lei - 

NIVELURILE 
STABILITE 

PENTRU ANUL 
2020 INDEXAT CU 
RATA INFLATIEI 

DE 4,6%- lei - 

Nr. 
crt. Temeiurile juridice, inclusiv hotărârile Consiliului Local prin 

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

ÎN CARE S-AU INSTITUIT ACESTEA  

1. 1 Art. 6  alin. (2) din  Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 … 
Taxe speciale pentru eliberarea acordului privind exercitarea activităţii de 
comercializare în zone publice 

  

2.  Art. 2 şi 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2001 … 
Taxe speciale pentru prestări de servicii specifice în domeniul cadastrului şi 
agriculturii 

  

3.  Art. 9 alin. (1) Legea nr. 544/2001 … Taxe speciale pentru recuperarea costurilor serviciilor de copiere a documentelor   

4.  Art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 … Taxe speciale pentru finanţarea obiectivelor aprobate prin referendum   

5.  Art. 19 şi art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 … 
Taxe speciale pentru funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public şi 
privat 

  

6.  Art. 18 din Legea nr. 333/2003 … Taxe speciale pentru plata serviciilor de pază 

60 lei de familie 30 lei 
necasatorit 25 lei familie 
pensionari 13 vaduv(a) 

pensionar 

62,76 lei de 
familie 31,38lei 

necasatorit 26,15 
lei familie 

pensionari 13,59 
vaduv(a) 

pensionar 

7.  Art. 25 lit. d) din Legea nr. 481/2004 … Taxe speciale pe linia protecţiei civile   

8.  
Art. 43 alin. (7) din Legea … nr. 51/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Taxe speciale pentru recuperarea costurilor de exploatare ori de investiţii. 
Taxe speciale pentru furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice. 

  

9.  
Art. 5 alin. (2) lit. k), art. 26 alin. (1) lit. b) şi c), alin. (3), alin. (5) 
şi alin. (8) din Legea … nr. 101/2006, republicată 

Taxe speciale pentru servicii de salubrizare 5 5,23 lei persoana 

10.  Art. 10 lit. g) şi art. 34 alin. (2) şi (3) din Legea … nr. 230/2006 Taxe speciale pentru prestarea serviciului de iluminat public   

11.  Art. 14 lit. f) din Legea … nr. 241/2006, republicată Taxe speciale privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare   

12.  
Art. 35 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2008 … 

Taxe speciale pentru servicii de asistenţă şi reprezentare    

13.  1. Art. 23 alin. (3) din Ordinul ministrului administraţiei şi 
internelor nr. 1501/2006 
2. Procedura de înregistrare şi de radiere a vehiculelor la nivelul 
primarului ………………………., aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. ……/20…. 

Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii certificatului de înregistrare   

14.  
Taxe speciale pentru recuperarea contravalorii plăcuţelor cu număr de 
înregistrare 

20 20,92 lei 

15.  Hotărârea Consiliului Local nr.31 din 29 mai 2015 Taxa consum apa   3,5 lei m3 

16.      

17.      

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



CAPITOLUL  IX – ALTE TAXE LOCALE Anexa B 
 NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2019 

 - lei - 
NIVELURILE STABILITE  PENTRU ANUL 2020 
INDEXAT CU RATA INFLATIEI DE 4,6%-  lei - 

Art. 486 alin. (1)   Taxe pentru utilizarea temporară a locurilor publice şi 
pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice de 
arhitectură şi arheologice şi altele asemenea.*) 

  

  
Art. 486 alin. (2)   Taxe pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi 
utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică 
locală, pe raza localităţii unde acestea sunt utilizate, precum şi taxe pentru 
activităţile cu impact asupra mediului înconjurător.*) 

  

Art. 486 alin. (6)   Taxe pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi 
locuinţelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de 
contribuţie a proprietarilor. 

  

pentru vanzarea produselor de orice fel din autocamion este de  55 lei 57,53 lei 

pentru ceilalţi comercianţi este de  2 lei /ml 2,09 lei /ml 

pentru comerciantii din spatiul amenajat cu tarabe  6 lei 6,27 lei 

taxa de închiriat teren arabil 50 lei/ha 52,30lei/ha 

pentru cetatenii din comuna Glodeanu Sarat care desfac produse pe cont 
propriu care nu au certificat de producator agricol taxa este de  

5 lei/zi 5,23lei/zi 

taxa pentru soluţionat litigii 30 lei/caz 31,38 lei/caz 

autoturism+remorcă,caruţă şi dacia autoutilitară 10 lei /zi 10,46 lei /zi 

autoutilitară cu masa maxim autorizată de 3500Kg 20 lei /zi 20,92 lei /zi 

autovehicole cu masa maxim autorizatăde peste – 3500Kg  50 lei/zi 52,30 lei/zi 

comercianţii care cumpăra engross se percepe o taxa de  10 lei/zi. 10,46 lei/zi. 

taxa pentru comercianţii stradali în afara zilei de târg va fi   10 Ron/ maşină 10,46 Ron/ maşină 

pentru vanzarea produselor de orice fel din autocamion este de  55 lei 57,53 lei 

Taxa eliberat acte în regim de urgenţă 5 lei. 5,23 lei. 

Taxa pentru emiterea copii din arhiva primăriei 20 lei 20,92 lei 

Taxa pentru executat copii xerox 1 singură trecere  0,5 lei 0,5 lei 

Taxa pentru închirierea sălii de sport este de 50 lei/oră. 52,30 lei/oră. 

Taxa eliberat acte în regim de urgenţă 5 lei. 5,23 lei. 

Taxa pentru emiterea copii din arhiva primărie 20 lei 20,92 lei 

Taxa pentru executat copii xerox 1 singură trecere  0,5 lei 0,5 lei 

Taxa pentru închirierea sălii de sport este de  50 lei/oră. 52,30 lei/oră. 

Taxa eliberat acte în regim de urgenţă 5 lei. 5,23 lei. 

Taxa pentru emiterea copii din arhiva primăriei 20 lei 20,92 lei 

Taxă pentru înregistrarea în registrul special a contractelor de arendare, în 
conformitate cu Legea nr.287/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se 
stabileşte la  fiecare contract de arendare, act adiţional . 

5 lei 5,23 lei 

Taxa pentru înmatricularea locală a căruţelor, scuterelor, tractoarelor, 
remorcilor, motocicletelor şi camioanelor este de  

20 lei. 20,92 lei. 

Taxa pentru vidanjarea locuinţei este de  70 lei/ cisternă . 73,22lei/ cisternă . 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa pentru închirierea buldoexcavatorului este de 140 lei / oră.  140 lei / oră. 146,44 lei / oră. 

Taxa pentru obtinere numar cadastral 50 lei/lot 50 lei/lot 52,30 lei/lot 

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

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


