
 
JUDETUL  IASI  
COMUNA    SCHITU  DUCA       
PRIMAR               
 
 

PROIECT  DE   HOTĂRÂRE  
             privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022 
 
 Consiliul Local al comunei SCHITU  DUCA,  intrunit in sedinta ordinara 
 Avand in vedere raportul de specialitate privind propunerile pentru stabilirea impozitelor 
si taxelor locale pentru anul 2022; 

Potrivit prevederilor: 
 - art.56, art.120 alin.(1), art.121 alin.(1) şi (2) şi art.139 alin.(2) din Constituţia României, 

republicată;  
- art.4 şi art.9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 
 - art.7 alin.(2) dinLegea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

ulterioare;  
- art.5 alin.(1) lit.a) şi alin.(2), art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - art.1, art.2 alin.(1) lit.h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr.227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- art.6 lit.b) din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi 

serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Legii nr.119/2006 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
- Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea 

serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor; 
 - Legii nr.16/1996 privind Arhivele Naţionale, republicată;  
- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor deconstrucţii;  
- Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 

50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;  
- H.G. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele 

zone publice; 
 - Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 

completările ulterioare; 
În temeiul art.129 alin.2 lit.b coroborate cu alin.4 lit.c, art.139 alin.3 lit.c, art.154 alin.1 şi 

art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ; 
  

HOTĂRAȘTE 
 Art.1. Se aproba impozitele si taxele locale pentru anul 2022, conform Anexei 1 ce face 
parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.2.Se scuteste de la plata taxei pentru eliberarea certificatelor ,avizelor si autorizatiilor 
pentru lucrari de intretinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare si punere in valoare 
a monumentelor istorice astfel cum sunt definite in Legea 422/2001. 



Art.3. Pentru plata cu anticipatie pana la data de 31.03.2022 inclusiv a impozitului pe 
cladiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe mijloace de transport datorate pe intregul an 
2022 de catre persoanele fizice si persoanele juridice, se acorda o bonificatie de 10%. 

Art.4. Se aproba anularea creantelor fiscale  mai mici de 40 lei conform art. 266 alin. 5-
7 din Codul de procedura fiscala, aprobat prin Legea nr. 207/2015 respectiv :  ’’Creantele fiscale 
restante aflate in sold la data de 31 decembrie a anului mai mici de 40 lei, pot fi anulate, iar in 
cazul creantelor fiscale  administrate de organul fiscal local, prin hotarare, autoritatile 
deliberative pot stabili plafonul creantelor fiscale care pot fi anulate si care nu poate depasi limita 
maxima de 40 lei.” 

Art.5. Se aproba impozitul pe cladiri, pentru cladirile nerezidentiale, aflate in proprietatea 
persoanelor fizice, a caror valoare nu a fost actualizata in ultimii  5 ani, anteriori anului de 
referinta, prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile. 
           Art.6. Se aproba impozitul/taxa pentru cladirile detinute sau utilizate de catre persoanele 
juridice, a caror valoare nu a fost actualizata in ultimii 3 ani, anteriori anului de referinta, prin 
aplicarea cotei de 5% asupra valorii impozabile. 
           Art.7. Se aproba majorarea cu 500% a impozitului pentru cladirile si/sau terenurilor 
neingrijite, situate in intravilanul Comunei Schitu  Duca . 
          Art.8. Se aproba reducerea cu 85% a impozitului calculat in cazul mijloacelor de transport 
hibride. 
          Art.9. Se aproba nivelul taxei pentru prelungirea certificatului de urbanism, in cuantum de 
30% din cuantumul taxei pentru eliberarea autorizatiei initiale. 
          Art.10. Se aproba nivelul taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru o cladire 
rezidentiala sau cladire- anexa, in cuantum de 0,5% din valoarea autorizata a lucrarilor de 
constructii. 
          Art.11. Se aproba nivelul taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru alte 
constructii decat cele mentionate la art.474 alin.(5) din Legea nr/ 227/2015 privind Codul Fiscal, 
in cuantum de 1% din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea 
instalatiilor aferente. 
           Art.12. Se aprobă nivelul taxei pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau 
parţială, a unei construcţii, în cuantum de 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru 
determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate. 
   Art.13.  Se aprobă nivelul taxei pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările 
de organizare de şantier, în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în  altă 
autorizaţie de construire, în cuantum de 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare 
de şantier. 
    Art.14. Se aprobă cota utilizată aferentă taxei pentru servicii  reclamă şi publicitate pe 
bază de contract, la 3% din valoarea serviciilor de reclamă și publicitate. 

Art.15. Se aprobă acordarea scutirii de la plata impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru 
următoarele clădiri: 
a) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 
b) clădirile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 
lucrativ; 
c) clădirile restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine 
afectaţiunea de interes public;  
d) clădirile retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.94/2000 privind  retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din 
România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care 
proprietarul menţinea afectaţiunea de interes public;  
e) clădirile restituite potrivit art.1 alin.(5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.83/1999 
privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând 



minorităţilor naţionale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul 
menţinea afectaţiunea de interes public;  
f) clădirile deţinute de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară; 
g) clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea 
persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Art.16.  Se aprobă scutirea de la plata impozitului/taxei pe teren datorate pentru 
următoarele terenuri: 
a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menţine afectaţiunea 
de interes public; 
b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art.1 alin.(10) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr.94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata pentru 
care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public; 
c) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii 
neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale; 
d) terenurile afectate de calamităţi naturale, pentru o perioadă de până la 5 ani; 
e) suprafeţele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării 
cercetărilor; 
f) terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau 
coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 
341/2004, cu modificările și completările ulterioare; 
g) terenurile utilizate de organizaţii nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop 
lucrativ; 

Art.17. Orice modificare a legislaței incidente în domeniu, modifică de drept prevederile 
prezentei hotărâri. 

 Art.18. Primarul comunei Schitu  Duca, secretarul general al comunei si compartimentul 
impozite si taxe locale vor duce la indeplinire prezenta hotarare. 
 
  
 
 
            
 
 
 
 
 

  Initiator,                                                             Contrasemnează 
              Primar                                                                     Secretar general , 
 
 

 
 
          
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Judetul Iasi      Proiect   Anexa 1 la HCL nr.____/2021 
Consiliul Local Schitu  Duca 

 
TABLOUL 

cuprinzand impozitele si taxele locale pe anul 2022 
 

Capitolul I  Impozitul pe cladiri detinute de persoanele fizice 
 

Prevederi din Codul fiscal     Cota de impozit asupra valorii  
                   impozabile 

Aprobata de  
CL pt.2021 

Stabilita de  
Codul fiscal 
pt.2022 

Aprobata  
de CL pt. 
2022 

1.Cota de impozit pentru cladirile rezidentiale si cladirile anexe 
Valorile impozabile pe mp de suprafata construita desfasurata sunt stabilite de  
Codul fiscal aprobat prin Legea 227/8.09.2015(art 457 alin 2),astfel : 

0.1 % Intre  
0.08% si 
0.2% 

0.1% 

                        
 
 
                          TIPUL CLADIRII 
 
 

Valoarea impozabila 
           Lei/mp 

 
 
 
 
 
 
 
A 

 
 
 
 
 
 
 
B 

 
 
 
 
 
 
 
A 

 
 
 
 
 
 
 
B 

 
 
 
 
 
 
 
A 

 
 
 
 
 
 
 
B 

Cu instalatii de 
apa, 
canalizare, 
electrice si 
incalzire 
(conditii 
cumulative)  A 

Fara instalatii 
de apa, 
canalizare, 
electrice sau 
incalzire 
                 B 

A.Cladire cu cadre din beton armat sau cu 
pereti exteriori din caramida arsa sau din 
orice alte materiale rezultate in urma unui 
tratament termic si/sau chimic 

 
 
1100 
 
 

 
 
660 
 
 

1000 600 1000 600 1000 600 

B.Cladire cu pereti exteriori din lemn,din 
piatra naturala,din caramida nearsa,din 
valatuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 

 
 
330 
 
 

 
 
220 
 
 

300 200 300 200 300 200 

C.Cladire anexa cu cadre din beton armat 
sau cu pereti exteriori din caramida arsa sau 
din orice alte materiale rezultate in urma unui 
tratament termic si/sau chimic 

 
 
220 
 
 

 
 
192 
 
 

200 175 200 175 200 175 

D.Cladire anexa cu pereti exteriori din lemn, 
din piatra naturala,din caramida nearsa,din 
valatuci sau din orice alte materiale 
nesupuse unui tratament termic si/sau chimic 

 
138 

 
83 

125 75 125 75 125 75 

E.In cazul contribuabilului care detine la 
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, 
la demisol, la mansarda utilizate ca locuinta 
in oricare dintre tipurile de cladiri prevazute 
la lit. A-D 

75 % din suma 
care s-ar 
aplica cladirii 

75 % din suma 
care s-ar 
aplica cladirii 

75% 75% 75% 75% 75% 75% 

F.In cazul contribuabilului care detine la 
aceeasi adresa incaperi amplasate la subsol, 
la demisol, la mansarda utilizate in alte 
scopuri decat locuinta in oricare dintre tipurile 
de cladiri prevazute la lit.A-D 

50 % din suma 
care s-ar 
aplica cladirii 

50 % din suma 
care s-ar 
aplica cladirii 

50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Potrivit art 457 alin 6 din Codul fiscal,valorile impozabile mentionate mai sus, la lit A-F, se ajusteaza in functie de rangul 
localitatii si zona in care este amplasata cladirea cu un coeficient de corectie (zona A =1.10, zona B = 1.05 si zona C = 1.00) 



 

Potrivit art 457 alin 8 din Codul fiscal, valorile impozabile ale cladirilor se reduc in functie de anul terminarii acestora,dupa 
cum urmeaza: 
a)cu 50% pentru cladirea ce are o vechime de peste 100 ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta 
b)cu 30% pentru cladirea ce are o vechime cuprinsa intre 50 ani si 100 ani inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de 
referinta 
c)cu 10% pentru cladirea ce are o vechime cuprinsa intre 30 ani si 50 ani inclusiv la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta 

2. Cota de impozit pentru cladirile nerezidentiale 
 

0.5% Intre 0.2% 
 si 1.3% 

0.8% 

Potrivit art 458 alin 1 din Codul fiscal,valoarea impozabila asupra careia se aplica cota de impozit, poate fi : 
a)valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta 
b)valoarea finala a lucrarilor de constructii in cazul cladirilor noi construite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta 
c)valoarea cladirilor ce rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate in cazul cladirilor dobandite in ultimii 5 
ani anteriori anului de referinta 
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 457 

Pentru cladirile nerezidentiale, utilizate pentru activitati din domeniul agricol, 
impozitul pe cladiri se calculeaza conform art 458 alin 3 din Codul fiscal cu o 
cota de 0.4% asupra valorii impozabile 

 
0,4 
 

 
0.4% 

 
0.4% 

3. Impozitul pe cladiri cu destinatie mixta    

Conform art 459 alin 1 Cod fiscal, impozitul se calculeaza prin insumarea impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential 
conform art 457 cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential conform art 458 

Capitolul II  Impozitul (taxa) pe cladiri detinute de persoanele juridice 

Art 455 (1) Orice persoane ce are in proprietate o cladire situata in Romania datoreaza anual impozit pentru acea cladire 
(2) Pentru cladirile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale concesionate,inchiriate,date in 
administrare ori in folosinta,dupa caz oricaror entitati,altele decat cele de drept public, se stabileste taxa pe cladiri ce reprezinta sarcina 
fiscala a concesionarilor,locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinta,dupa caz, in conditii similare impozitului pe cladiri 

1.Cota de impozit pentru cladirile rezidentiale (art 460 alin 1) 0.1% Intre  
0.08 % si  
0.2% 

0.15% 

2. Cota de impozit pentru cladirile nerezidentiale (art 460 alin 2) 1% Intre  
0.2 % si  
1.3% 

1% 

3.Pentru cladirile cu destinatie mixta, impozitul se determina prin insumarea 
impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential cu impozitul 
calculat pentru suprafata folosita in scop nerezidential (art 460 alin 4) 

   

4.Cota de impozit in cazul cand nu se actualizeaza valoarea impozabila a cladirii 
in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta (art 460 alin 8 Cod fiscal) 

5% 5% 5% 

5.Cota de impozit pentru cladirile nerezidentiale utilizate pentru activitati din 
domeniul agricol este stabilita de Codul fiscal la art 460 alin 3 

0.4% 0.4% 0.4% 

6.Prevederile de la art 460 alin 8 Cod fiscal nu se aplica in cazul cladirilor ce apartin persoanelor pentru care a fost pronuntata o hotarare 
definitiva de declansare a producerii falimentului 

7.In cazul in care proprietarul cladirii pentru care se datoreaza taxa pe cladiri nu a actualizat valoarea impozabila in utlimii 3 ani anteriori 
anului de referinta, diferenta de taxa fata de cea stabilita conform art 460 alin 1 si 2, dupa caz, va fi datorata de proprietarul cladirii 

    

    

Capitolul III Impozitul pe teren si taxa pe teren datorata de persoanele fizice si  
de persoanele juridice 

Prevederi din Codul fiscal Nivelurile impozitului(taxei) lei/ha 

Aprobate de  
CL pt 2021 

Stabilite de 
Codul fiscal 
pt 2022 

Aprobate  
de CL  
pt 2022 

Art 463 (1). Orice persoana care are in proprietate teren situat in Romania, datoreaza pentru acesta , un impozit anual. 
(2) Pentru terenurile proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ teritoriale,concesionate, inchiriate,date in  
administrare ori in folosinta, dupa caz,se stabileste taxa pe teren care reprezinta sarcina fiscala a concesionarilor,locatarilor, 
titularilor dreptului de administrare sau de folosinta, in conditii similare impozitului pe teren 

    

 
2. Pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in Registrul Agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu  
constructii, impozitul (taxa) pe teren se stabileste la nivelurile exprimate in lei/ha,astfel : (art 465 alin 4) 

Categoria de 
folosinta a 
terenurilor 

Nivelurile aprobate de CL 
pentru 2021 
Lei/ha 

Nivelurile stabilite de Codul 
fiscal pentru 2022 
Lei/ha 

Nivelurile aprobate de CL 
pentru anul 2022 Lei/ha 



Zona  Zona 
A 

Zona 
B 

Zona 
C 

Zona 
D 

Zona 
A 

Zona 
B 

Zona 
C 

Zona 
D 

Zona 
A 

Zona 
B 

Zona 
C 

Zona 
D 

1. Teren arabil  28 21 19 15 28 21 19 15 28 21 19 15 

2. Pasune 21 19 15 13 21 19 15 13 21 19 15 13 

3. Vie 46 35 28 19 46 35 28 19 46 35 28 19 

4. Teren cu ape 15 13     8 0 15 13 8 0 15 13 8 0 

5. Livada 53 46    35 28 53 46 35 28 53 46 35 28 

6. Fanete 21 19 15 13 21 19 15 13 21 19 15 13 

7. Padure sau  
alt teren cu 
vegetatie 
forestiera  

28 21 19 15 28 21 19 15 28 21 19 15 

8.Drumuri si cai 
ferate 

0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  

9.Terenuri 
neproductive 

0 0 0  0 0 0 0 0 0 0  

 
  Conform art 465, alin 5, impozitele(taxele) din tabelul de mai sus se ajusteaza cu coeficientul de corectie de 1.10 
(Rangul IV) 
 

3. In cazul contribuabililor persoane juridice, pentru terenul amplasat in intravilan, inregistrat in Registrul Agricol, 
la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul (taxa) pe teren se calculeaza conform 
prevederilor alin 7, numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii : 

a) au prevazut in statut ca obiect de activitate agricultura 
b)au inregistrate in evidenta contabila pentru anul fiscal respectiv, venituri si cheltuieli din desfasurarea obiectului 

de activitate prevazut la lit a – art 465, alin 6 
 
4. Pentru terenul amplasat in extravilan, impozitul(taxa) se stabileste conform art 465 alin 7 din Codul fiscal, astfel : 

Categoria de folosinta  Nivelurile aprobate 
de CL pentru 2021   
Lei/ha 

Nivelurile stabilite 
de Codul fiscal 
pentru 2022 
Lei/ha 

Nivelurile aprobate 
de CL pentru anul 
2022  Lei/ha 

Zona A Zona A Zona A 

1. Teren cu constructii 26 22-31 31 

2. Teren arabil 45 42-50 50 

3. Pasune 22 20-28 28 

4. Faneata 22 20-28 28 

5. Vie pe rod 50 48-55 55 

6.Vie pana la intrarea pe rod 0 0 0 

7. Teren cu amenajari piscicole 28 26-34 34 

8. Livada pe rod 50 48-56 56 

9.Livada pana la intrarea pe rod 0 0 0 

10. Teren cu apa, altul decat cel 
cu amenajari piscicole 

2 1-6 6 

11.Padure sau alt teren cu 
vegetatie forestiera 

12 8-16 16 

12.Padure in varsta de pana la 
20 ani si padure cu rol de 
protectie 

0 0 0 

13. Drumuri si cai ferate 0 0 0 

14. Teren neproductiv 0 0 0 

 
Conform art 465 alin 7 din Codul fiscal, nivelurile la impozitul(taxa)pe teren din tabelul de mai sus se ajusteaza cu coeficientul 

de corectie(1.10) stabilit la art 457 alin 6 din Codul fiscal 
 
Capitolul IV Impozitul pe mijloacele de transport art 470 alin 1 si 2 
 

 
 
Tipuri de autovehicule 

Nivelurile 
aprobate de CL 
pentru 2021 
Lei/ha 
 Suma in lei 
pentru fiecare 

Nivelurile 
stabilite de Codul 
fiscal pentru 
2022 
Suma in lei 
pentru fiecare 

Nivelurile 
aprobate de CL 
pentru  2022 
 Suma in lei 
pentru fiecare 
grupa de 200 



grupa de 200 
cmc sau 
fractiune din 
aceasta 

grupa de 200 
cmc sau 
fractiune din 
aceasta 

cmc sau 
fractiune din 
aceasta 

1. Motorete,tricicluri, cvadricicluri si 
autoturisme cu capacitatea cilindrica de 
pana la 1600 cmc inclusiv 

 
8 

 
8 

 
8 

2.Moticiclete,tricicluri si cvadricicluri cu 
capacitatea cilindrica de peste 1600 cmc 

9 9 9 

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica 
intre 1601 si 2000 cmc inclusiv 

18 18 18 

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica 
intre 2001 si 2600 cmc inclusiv 

72 72 72 

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica 
intre 2601 si 3000 cmc inclusiv 

144 144 144 

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de 
peste 3001 cmc 

290 290 290 

7. Autobuze , autocare , microbuze 24 24 24 

8. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu 
masa totala maxima autorizata de pana la 
12 tone inclusiv  

 
30 

 
30 

 
30 

9. Tractoare inmatriculate 18 18 28 

10. Vehicule inregistrate  
    Vehicule cu capacitate cilindrica 
10.1 Vehicule inregistrate cu capacitate 
cilindrica mai mica de 4800 cmc  
10.2 Vehicule inregistrate cu capacitate 
cilindrica mai mare de 4800 cmc 
10.3 Vehicule fara capacitate cilindrica 
evidentiata 

Lei/200 cmc 
 
 
3 
 
5 
 
100 lei/an 

Lei/200 cmc 
 
  
           2-4 
 
4-6 
 
50-150 lei/an 

Lei/200 cmc 
 
 
          3 
 
          5 
 
      100 lei/an 

 
Art 470 alin 5 - autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone 
 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata 
maxima admisa 

Impozit lei/an stabilit de 
Codul fiscal pentru 2021 
 

Impozit lei/an aprobat de 
CL pt  anul 2022 

Cu sistem de 
suspensie 
pneumatica 
sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de 
suspensie 
pentru 
axele 
motoare 
 

Cu sistem de 
suspensie 
pneumatica 
sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte 
sisteme de 
suspensie 
pentru 
axele 
motoare 
 

I Doua axe  

 1 Masa de cel putin 12 to dar mai 
mica de 13 to 

0 142 0 142 

 2 Masa de cel putin 13 to dar mai 
mica de 14 to 

142 395 142 395 

 3 Masa de cel putin 14 to dar mai 
mica de 15 to 

395 555 395 555 

 4 Masa de cel putin 15 to dar mai 
mica de 18 to 

555 1257 555 1257 

 5 Masa de cel putin 18 to 555 1257 555 1257 

II Trei axe 

 1 Masa de cel putin 15 to dar mai 
mica de 17 to 

142 248 142 248 

 2 Masa de cel putin 17 to dar mai 
mica de 19 to 

248 509 248 509 

 3 Masa de cel putin 19 to dar mai 
mica de 21 to 

509 661 509 661 

 4 Masa de cel putin 21 to dar mai 
mica de 23 to 

661 1019 661 1019 



 5 Masa de cel putin 23 to dar mai 
mica de 25 to 

1019 1583 1019 1583 

 6 Masa de cel putin 25 to dar mai 
mica de 26 to 

1019 1583 1019 1583 

 7 Masa de cel putin 26 to  1019 1583 1019 1583 

III Patru axe 

 1 Masa de cel putin 23 to dar mai 
mica de 25 to 

661 670 661 670 

 2 Masa de cel putin 25 to dar mai 
mica de 27 to 

670 1046 670 1046 

 3 Masa de cel putin 27 to dar mai 
mica de 29 to 

1046 1661 1046 1661 

 4 Masa de cel putin 29 to dar mai 
mica de 31 to 

1661 2464 1661 2464 

 5 Masa de cel putin 31 to dar mai 
mica de 32 to 

1661 2464 1661 2464 

 6 Masa de cel putin 32 to  1661 2464 1661 2464 

 
 

Art 470 alin 6  - Combinatii de autovehicule,autovehicul articulat sau tren rutier de transport marfa cu masa totala 
maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone 
 

Numarul de axe si greutatea bruta incarcata 
maxima admisa 

Impozit lei/an stabilit de 
Codul fiscal pentru 2021 
 

Impozit lei/an aprobat de 
CL pt  anul 2022 

Cu sistem de 
suspensie 
pneumatica 
sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme 
de 
suspensie 
pentru 
axele 
motoare 
 

Cu sistem de 
suspensie 
pneumatica 
sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte 
sisteme de 
suspensie 
pentru 
axele 
motoare 
 

I 2+1 axe  

 1 Masa de cel putin 12 to dar mai 
mica de 14 to 

0 0 0 0 

 2 Masa de cel putin 14 to dar mai 
mica de 16 to 

0 0 0 0 

 3 Masa de cel putin 16 to dar mai 
mica de 18 to 

0 64 0 64 

 4 Masa de cel putin 18 to dar mai 
mica de 20 to 

64 147 64 147 

 5 Masa de cel putin 20 to dar mai 
mica de 22 to 

147 344 147 344 

 6 Masa de cel putin 22 to dar mai 
mica de 23 to 

344 445 344 445 

 7 Masa de cel putin 23 to dar mai 
mica de 25 to 

445 803 445 803 

 8 Masa de cel putin 25 to dar mai 
mica de 28 to 

803 1408 803 1408 

 9 Masa de cel putin 28 to  803 1408 803 1408 

II 2+2 axe 

 1 Masa de cel putin 23 to dar mai 
mica de 25 to 

138 321 138 321 

 2 Masa de cel putin 25 to dar mai 
mica de 26 to 

321 528 321 528 

 3 Masa de cel putin 26 to dar mai 
mica de 28 to 

528 775 528 875 

 4 Masa de cel putin 28 to dar mai 
mica de 29 to 

775 936 775 936 

 5 Masa de cel putin 29 to dar mai 
mica de 31 to 

936 1537 936 1537 



 6 Masa de cel putin 31 to dar mai 
mica de 33 to 

1537 2133 1537 2133 

 7 Masa de cel putin 33 to dar mai 
mica de 36 to 

2133 3239 2133 3239 

 8 Masa de cel putin 36 to dar mai 
mica de 38 to 

2133 3239 2133 3239 

 9 Masa de cel putin 38 to  2133 3239 2133 3239 

III 2+3 axe 

 1 Masa de cel putin 36 to dar mai 
mica de 38 to 

1698 2363 1698 2363 

 2 Masa de cel putin 38 to dar mai 
mica de 40 to 

2363 3239 2591 3534 

 3 Masa de cel putin 40 to  2363 3239 2363 3239 

IV 3+2 axe 

 1 Masa de cel putin 36 to dar mai 
mica de 38 to 

1500 2083 1500 2083 

 2 Masa de cel putin 38 to dar mai 
mica de 40 to 

2083 2881 2083 2881 

 3 Masa de cel putin 40 to dar mai 
mica de 44 to 

2881 4262 2881 4262 

 4 Masa de cel putin 44 to  2881 4262 2881 4262 

V 3+3 axe 

 1 Masa de cel putin 36 to dar mai 
mica de 38 to 

853 1032 853 1032 

 2 Masa de cel putin 38 to dar mai 
mica de 40 to 

1032 1542 1032 1542 

 3 Masa de cel putin 40 to dar mai 
mica de 44 to 

1542 2454 1542 2454 

 4 Masa de cel putin 44 to  1542 2454 1542 2454 

 
Remorci, semiremorci sau rulote, care nu fac parte dintr-o combinatie de autovehicule - art.470 alin.7  
 

Masa totala maxima autorizata Nivelurile  
stabilite Codul 
fiscal pentru 
2022 
Impozit-lei 

Nivelurile 
aprobate de 
CL pentru anul 
2022 
Impozit-lei 

A. pana la 1 tona inclusiv 9 9 

B. Peste 1 tona dar nu mai mult de 3 tone 34 34 

C. Peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone 52 52 

D. Peste 5  tone 64 64 

 
Mijoacele de transport hibride au cota stabilita reduse cu 85%.  

 
 
Capitolul V  Taxa pentru eliberarea certificatelor , avizelor  si autorizatiilor 

 
1. Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism art. 474 alin 1   
 

Suprafata pentru care se obtine 
certificatul de urbanism 

Nivelurile  
aprobate de CL 
pentru 2021 
mediul rural taxa - 
lei  
 

Nivelurile stabilite 
de Codul fiscal 
pentru  2022 
mediul urban 
taxa-lei- 
 

Nivelurile 
aprobate de CL 
pentru anul 2022 
mediul rural 
taxa  - lei  

a) pana la 150 mp inclusiv 2,5 5-6 3 

b) intre 151 si 250 mp inclusiv 3 6-7 3,5 

c) intre 251 si 500 mp inclusiv 4 7-9 4,5 

d) intre 501 si 750 mp inclusiv 5 9-12 6 

e) intre 751 si 1000 mp inclusiv 7 12-14 7 



f) peste 1000 mp 7+0.005 lei/mp pt. 
fiecare mp care 
depaseste 1000 
mp 

14+0.01 lei/mp pt. 
fiecare mp care 
depaseste 1000 
mp 

7+0.005 lei/mp 
pt. fiecare mp 
care depaseste 
1000 mp 

Precizam ca potrivit prevederilor art 474 alin 2 din Codul fiscal, taxa pentru eliberarea certificatului 
de urbanism pentru o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita pentru mediul urban 

2. Taxa pentru avizarea 
certificatului de urbanism de catre 
primar art.474 alin 4 

13 Pana la 15 15 

 
3. Taxa pentru eliberarea 
autorizatiei de foraje sau excavari 
art. 474 alin 10 

 
5 lei pt fiecare mp 
afectat 

 
Intre 0 si 15 inclusiv 
pentru fiecare mp 
afectat 
 

 
6 lei pt fiecare 
mp afectat 

4. Taxa pentru autorizarea 
amplasarii de chioscuri, containere, 
tonete, cabine, spatii de expunere, 
corpuri si panouri de afisaj, firme si 
reclame situate pe caile si in spatiile 
publice-art 454 alin 14 

 
5 lei/mp ocupat de 
constructie 

 
Pana la 8 lei/mp 
ocupat de 
constructie 
 

 
6 lei/mp ocupat 
de costructie 

  5. Taxa pentru eliberarea unei 
autorizatii privind lucrarile de 
racorduri si bransamente la retele 
publice de apa, canalizare, gaze 
termice, energie electrica , telefonie 
si televiziune prin cablu art. 454 alin 
15 

 
 
8 lei pentru fiecare 
racord 

 
 
Pana la 13 lei 
pentru fiecare 
racord 
 

 
 
12 lei pentru 
fiecare racord 

6. Taxa pentru eliberarea 
autorizatiei de amenajare de tabere 
de corturi, casute sau rulote ori 
campinguri-art 474 alin 13 

-2% din valoarea 
autorizatiei a 
lucrarilor de 
constructie 

2% din valoarea 
autorizatiei a 
lucrarilor de 
constructie 

2% din valoarea 
autorizatiei a 
lucrarilor de 
constructie 

7. Taxa pentru eliberarea 
certificatului de nomenclatura 
stradala si adresa art.474 alin.16 

 
7 

 
Pana la 9  inclusiv 
 

 
7 

8. Taxa pentru eliberarea 
autorizatiilor sanitare de functionare 
art.475 alin.1 

12 Pana la 20 inclusiv 16 

9. Taxa atestat de producator  80 Pana la 80 inclusiv 80 

10. Taxa pentru eliberarea/vizarea 
anuala a autorizatiei privind 
desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica art 475 alin 3 
a)Pana la 4000 lei pentru suprafata 
de pana la 500 mp 
b) Intre 4000 lei si 8000 lei pentru 
suprafata mai mare de 500 mp  

 
 
 
 
100 
 
- 

 
 
 
 
Pana la 4000 
 
Intre 4000-8000 

 
 
 
 
100 
 
4000 

11. Taxa pentru eliberarea unei 
autorizatii de construire pt o cladire 
rezidentiala sau cladire anexa - art 
454 alin 5 

 
0.5% din valoarea 
autorizata a 
lucrarilor de 
constructii 

 
0.5% din valoarea 
autorizata a 
lucrarilor de 
constructii 

 
0.5% din 
valoarea 
autorizata a 
lucrarilor de 
constructii 

12. Taxa pentru eliberarea 
autorizatiei de construire pt alte 
constructii decat cele prevazute la 
art 454 alin 5 

1% din valoarea 
autorizata inclusiv 
instalatiile 
aferente 

1% din valoarea 
autorizata inclusiv 
instalatiile aferente 

1% din valoarea 
autorizata 
inclusiv 
instalatiile 
aferente 

13. Taxa pentru prelungirea unui 
certificat de urbanism sau a unei 
autorizatii de construire art 454 alin 
3 si 8 

30% din taxa pt 
eliberarea 
certificatului sau a 
autorizatiei initiale 

30% din taxa pt 
eliberarea 
certificatului sau a 
autorizatiei initiale 

30% din taxa pt 
eliberarea 
certificatului sau 
a autorizatiei 
initiale 



14. Taxa pentru eliberarea 
autorizatiei de desfiintare partiala 
sau totala a cladirilor – art 474 alin 9 

0.1% din valoarea 
impozabila 
stabilita pentru 
determinarea 
impozitului pe 
cladiri aferenta 
partii desfintate 

0.1% din valoarea 
impozabila stabilita 
pentru 
determinarea 
impozitului pe 
cladiri aferenta 
partii desfintate 

0.1% din 
valoarea 
impozabila 
stabilita pentru 
determinarea 
impozitului pe 
cladiri aferenta 
partii desfintate 

15. Taxa pentru eliberarea 
autorizatiei necesare pentru lucrari 
de organizare de santier care nu 
sunt incluse in alta autorizatie-art 
474 alin 12 

- 3% din valoarea 
autorizata 

3% din valoarea 
autorizata 

 
 
Capitolul  VI   Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate - art 477 
 

 Taxe aprobate de 
CL pentru 2020 

Taxe stabilite  de 
Codul fiscal pentru 
2021 

Taxe aprobate de 
CL pentru 2021 

1. Taxa pentru serviciul de reclama si 
publicitate realizat in baza unui contract sau a 
unui alt fel de intelegere art.477 alin.5 

3% din valoarea 
serviciilor  
 

Intre 1 si 3 % 3% din valoarea 
serviciilor  

2. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si 
publicitate art.478 alin.2 

Lei/mp sau 
fractiune de mp 

Lei/mp sau 
fractiune de mp 

Lei/mp sau 
fractiune de mp 

a) in cazul unui afisaj situat in locul in care 
persoana deruleaza o activitate economica 
(firma instalata) 

 
23 

 
Pana la 32  inclusiv 

 
25 

b) in cazul oricarui alt panou de afisaj sau 
structura de afisaj pentru reclama si publicitate 

 
17 

 
Pana la 23 inclusiv 

 
20 

 
 Capitolul  VII  Impozitul pe spectacole art. 481 alin.1  
 

Manifestare artistica, o competitie sportiva sau alta 
activitate distractiva 

Nivelurile stabilite de 
Codul fiscal pentru 2020 
lei/mp 

Nivelurile 
aprobate de CL pt 
anul 2021 lei/mp 

a) spectacol de teatru, prezentarea unui film, un 
spectacol de circ sau orice competitie sportiva-art 481 
alin 2 

Pana la 2% la suma 
incasata din vanzarea 
biletelor 

1% 

b) Alte manifestari artistice decat cele prevazute la art 
481 alin 2 

Pana la 5% la suma 
incasata din vanzarea 
biletelor 

2% 

 
Capitolul VIII  Alte taxe locale pentru anul 2022 – art 486  

 1.Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice in vederea desfasurarii activitatii de comert stradal--
-------------------------------- 5 lei/zi 
 2. Taxa pentru ocuparea temporara a locurilor publice in vederea depozitarii materialelor de constructii----
------------------------------10 lei/luna 

3. Taxa pentru eliberarea placutelor cu numerele, la vehiculele inregistrate 
........................................................................................22 lei 
 4. Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa, art 486 alin 4 Cod 
fiscal............................................................550 lei 
 5. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice,de planuri cadastrale sau dupa alte asemenea planuri 
detinute de Consiliul Local (documente privind eliberarea certificatului de preemtiune la vanzarea terenurilor in 
extravilan)-art 486 alin 5 Cod fiscal ; Prin Codul fiscal se stabileste o taxa de pana la 32 lei inclusiv, iar pentru anul 
2022, propunem sa fie aprobata o taxa de ................................................................................................... 26 lei  
         6.Taxa pentru eliberarea adeverintelor de teren intravilan.......10 lei  
         7.Taxa pentru eliberarea certificatului ce atesta ca petentul este cunoscut ca proprietar  
......................................................10 lei 
         8.Taxa pentru eliberarea procesului verbal de identitificare a imobilului   
...........................................................................................10 lei  
        9.Taxa pentru eliberarea certificatului de atestare a edificarii constructiei  
..................................................................10 lei   



        10.Taxa  eliberare alte tipuri de adeverinte ................................10 lei.  
        11. Taxa  eliberare Sesizare deschidere procedura succesorala...25 lei   
        12.Taxa furnizare date si contravaloare CIP......................................1 lei 
        13. Taxa acord de functionare si vizare ..........110  lei 
        14.Taxa pentru eliberare copii conform cu originalul de pe documentele din arhiva institutiei........1 leu/ pagina  
         15. Taxa oficiere casatorie L-V  -25  lei 
        16.Taxa oficiere casatorie sambata – 90 lei 
             17.Taxa oficiere casatorie duminica …………………………..150 lei 

18.Taxa procesare dosar rectificare, transcriere, etc. ………… 10 lei 
19.Teliberarea certificate duplicat ……………………………. 6 lei 
20.Taxa eliberare  certificate  fiscal ………………………….10 lei 
21.Taxa inregistrare  contract de arenda …………………….10 lei 
22Taxa eliberare  copii  documente din  arhiva ………..10 lei 
23.Taxa contravaloare servicii  copier ………………………..0,5 lei 
24. Taxa inmatriculare Tractor, caruta moped etc.  30  lei  

 
 

CAP.  IX  ANULAREA  CREANTELOR 
 

 Se  aproba  anularea  creantelor  restante  si  accesoriilor  acestora,  in  suma  de  pana  la  40  
lei  inclusive / rol, pentru  pozitiile  de rol care  au  restante.  Plafonul  se  aplica    totalului  creantelor  
fiscal  datorate  si  neachitate  de  debitori. 

 
CAP.X TAXE TARG POIANA 

 
               AN  2021 AN   2022 
- pentru vanzarea produselor de orice fel din vehicole sau autovehicole      -12LEI - 20 lei /mp 
- pentru folosirea meselor, platourilor, tarabelor si altor spatii                       -12 LEI  - 20 lei /mp 
-  pentru vanzarea de animale si pasari, pentru fiecare animal astfel:    
           - bovine, bubaline, cabaline, porcine peste 6 luni                               -7 LEI - 10 leu /mp 
 - porcine pana la 6 luni, ovine, caprine                                                    -2.LEI        - 5 lei      /cap 
  

  - pentru ocuparea locurilor necesare vanzarii produselor reazultate din exercitarea unei activitati 
autorizate pe cont propriu                                                                                                           12 Lei   -     20 lei /mp 
 - pentru ocuparea locurilor necesare vanzarii obiectelor de ocazie                     -7 LEI  - 10 lei /mp 
 - pentru vehicole de orice fel, autovehicole si alte mijloace de transport care valorifica produse 
cerealiere, legume, fructe                                                                                                                  12 Lei          - 20 lei  
  
 - pentru autovehicole incarcate cu materiale   de constructii                                         
  - pana la 7,5 tone capacitate                                                                          -25 LEI  - 50  lei /auto 
  - peste 7,5 tone capacitate                                                                              -35 LEI   - 70  lei /auto 
 
  Taxele pentru intrarea in incinta Targului –Obor Poiana a mijloacelor de transport goale, 
sunt dupa cum urmeaza: 
  - atelaje                                                                                                                  -1,5LEI -    5 lei/atelaj 
  - auto de orice fel                                                                                                     -5 LEI - 10 lei /auto 

 
Capitolul  XI Taxele extrajudiciare de timbru si taxele judiciare de timbru pentru anul 

2022 sunt cele stabilite prin legile speciale (Legea nr. 117/1999 si respectiv OUG nr 80/2013). 
 
 
 
Initiator,                                                             Contrasemnează 

              Primar                                                                     Secretar general , 


