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                                                       H O T A R A R E 

Referitor la indexarea valorilor impozabile,impozitelor si taxelor 
locale,alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile incepand 
cu anul fiscal 2021 in comuna Soparlita ,jud.Olt 

 
 

 

      Consiliul Local al comunei Soparlita întrunit in şedinţa ordinara în data 
de 30.04.2020 prin Dispoziţia Primarului comunei Soparlita 
nr.72/24.04.2020, legal constituit, 
 
 
Luand act de : 

- referatul de aprobare al primarului comunei Soparlita-653/10.03.2020; 
- raportul compartimentului de specialitate-669/11.03.2020; 
- raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Soparlita-

aviz favorabil; 
- anunt nr.705/13.03.2020; 
- HCL nr.51/28.11.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020; 

Avand in vedere prevederile: 
- Titlului IX „Impozite si taxe locale”, art.453-495 din  Legea nr.227/2015 – Codul 

Fiscal; 
- Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala;  
- Art.5 alin.1 lit.a),art.16 alin.(2), art.20 alin.(1) lit.b) ,art.27 din Legea nr. 273/2006 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art.9 pct.3 din Carta europeana a autonomiei locale,adoptata la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr.199/1997; 
- O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru; 
-  prevederile art.3 alin.2,art.42 alin.4,art.43 alin.4,art.80,81,82 si 83 din Legea 

nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa privind elaborarea actelor 
normative, republicata; 

- Art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică; 

- art. 129 alin.( 2) lit. b) coroborat cu alin.( 4) lit. c) din O.U.G. 57/2019 privind 
Codul administrativ;  

 În temeiul prevederilor art. 139 alin.( 3) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind 
Codul administrativ 
Adopta prezenta 



 
                                               
                                                           H O T A R A R E 
 
 
 
Art.1. Se aprobă indexarea cu 3,8% a  valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale, alte 
taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2021 in comuna 
Soparlita, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2021 si vor 
completa hotararea de consiliu local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2021.  
Art 3. Prezenta hotărâre se comunică primarului, compartimentului contabilitate, impozite şi 
taxe locale din cadrul Primăriei comunei Şopârliţa, pentru ducere la îndeplinire şi Instituţiei 
Prefectului - judeţul Olt. 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   Contrasemneaza, 
Valcea Ion                                                            Secretar general, 
                                                                                Jr.Dica Liliana   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Șopârlița,  30.04.2020 

Nr.20 
NR. CONSILIERI ÎN 

FUNCȚIE 
NR. CONSILIERI 

PREZENȚI 
NR. VOTURI 

PENTRU 
NR. VOTURI 
ÎMPOTRIVĂ 

NR.ABȚI
NERI 

9 9 9 - - 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr. 1 la H.C.L nr 
20/30.04.2020 

IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI 
Art. 457, alin. (2) 

VALORILE IMPOZABILE 
                               pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri şi alte 
                                                       construcţii aparţinând persoanelor fizice 

TIPUL CLĂDIRII Nivelurile aprobate pt. 
anul fiscal 2020 prin 

H.C.L. nr. 51/28.11.2019 

 Nivelurile aplicabile în 
Anul fiscal 2021 

Procent indexare 
3,8% 

Valoarea impozabilă  Valoarea impozabilă 
lei/m2 lei/m2 

   cu  
instalaţii 

 fără 
instalaţii 

 

    cu  
instalaţii 

fără 
instalaţii 
 

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

1062 637 1102 661 

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

319 212 331 220 

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 

212 186 220 193 

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

133 79 138 82 

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

 
75%  din suma care s-ar aplica clădirii 

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

 
50%  din suma care s-ar aplica clădirii 

Art. 457, alin. (6) 
Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este 
amplasată clădirea prin înmulţirea valorii impozabile cu coeficientul de corecţie 
corespunzător,prevăzut în tabelul următor: 

Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii 



 IV 
A 1,10 
B 1,05 
C 1,00 

                                                                                                                                              
 
 
 
 

                                                                               
Anexa nr. 2 la H.C.L nr 
20/30.04.2020 

 
I) IMPOZITUL/TAXA PE TERENUL INTRAVILAN  

teren cu construcţii  
          Art. 465, alin. (2) 

Nr. 
crt. 

 
RANGUL/ZONA ÎN 

CADRUL LOCALITĂŢII 

Nivelurile aprobate pt.  anul 
fiscal 2020 prin H.C.L. nr. 
H.C.L. nr. 51/28.11.2019 

 

procent 
de majorare 
 
 

Nivelurile aplicabile în 
anul fiscal 2020 

Anul fiscal 2021 
Procent indexare 

3,8% 
Valoarea impozabilă 

lei/m2 
Valoarea impozabilă 

lei/m2 
1 IV/A 755 0 784 
2 IV/B 605 0 628 

 
 

II) IMPOZITUL/TAXA  PE TERENUL SITUAT ÎN INTRAVILAN 
pentru orice altă categorie de folosinţă alta decât curţi construcţii 

                  Art. 465, alin (4)                                                                                                         
Nr. 
crt. 

 
         Zona/Categoria de folosinţă 

Nivelurile aprobate pt.  anul 
fiscal 2020 prin H.C.L. nr. 
H.C.L. nr. 51/28.11.2019 

Nivelurile aplicabile în 
anul fiscal 2021 

Procent indexare 3,8% 
          Valoarea  
            lei/ha 

          Valoarea  
            lei/ha 

 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 

IVA/Arabil 29 30 
IVA/Păşuni 22 23 
IVA/Fâneţe 22 23 
IVA/Vii 49 51 
IVA/Livezi 56 58 
IVA/Păduri teren cu veg. forestieră 29 30 
IVA/Terenuri cu ape 16 17 
IVA/Drumuri şi căi ferate 0 0 
IVA teren neproductiv 0 0 

 
 
 

2. 
 
 

 

IV/B/Arabil 22 23 
IV/B/Păşuni 20 21 
IV/B/Fâneţe 20 21 
IV/B/Vii 38 39 
IV/B/Livezi 49 51 
IV/B/Păduri,teren cu veg. forestieră 22 23 
IV/B/Terenuri cu ape 14 15 



 IV/B/ Drumuri şi căi ferate 0 0 
IVB/ Teren neproductiv 0 0 

       
            
     Suma stabilită conform art. 465, alin. (4) se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 
prevăzut în tabelul următor: 
        

                 Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 
IV               1,10 

                                                                                   
                                                                     
Anexa nr. 3 la H.C.L. nr 
20/30.04.2020 

 
 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENUL SITUAT ÎN EXTRAVILANUL LOCALITĂŢII 
         
                     Art. 465, alin. (7) 

                                                                                                          
 

Nr. 
crt. 

 
Categoria de folosinţă 

Nivelurile aprobate pt.  anul 
fiscal 2020 prin H.C.L. nr. . 

51/28.11.2019 

Nivelurile aplicabile în 
Anul fiscal 2021 
Procent indexare 

3,8% 
          Valoarea  
            lei/ha 

          Valoarea  
            lei/ha 

1 Teren cu construcţii 23 24 
2 Arabil 45 47 
3 Păşune 21 22 
4 Fâneaţă 21 22 
5 Vie pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr. crt. 5.1 
51 53 

5.1 Vie până la intrarea pe rod 0 0 
6 Livadă pe rod, alta decât cea 

prevăzută la nr. crt. 6.1 
51 53 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod 0 0 
7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

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

10 10 

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

0 0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu 
amenajări piscicole 

2 2 

8.1 Teren cu amenajări piscicole 27 28 
9 Drumuri şi căi ferate 0 0 
10 Teren neproductiv 0 0 



                                                                                                      
    În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește 
prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma 
corespunzătoare prevăzută în tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție 
corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6), respectiv: 
                                                                                                                                                                                                                                                          

Zona în cadrul localităţii Rangul localităţii 
 IV 

A 1,10 
B 1,05 
C 1,00 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Anexa  nr. 4 la H.C.L nr 
20/30.04.2020 
 

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT  CU TRACŢIUNE MECANICĂ 
 
Art. 470, alin. (2) 

Nr.crt. I.Vehicule  înmatriculate 
 

Impozit aprobat 
pentru anul 2020 
prin H.C.L. nr. . 

51/28.11.2019 

Valoare impoz. 
pentru anul 2021, 
lei/200 cmc sau 

fracţiune 
Procent indexare 

3,8% 
1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu 

capacitate cilindrică până la 1600 cmc, inclusiv 
8 8 

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

9 9 

3 Autoturisme cu capacitate cilindrică între 1601 cmc 
şi 2000 cmc inclusiv 

19 20 

4 Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2001 cmc 
şi 2600 cmc inclusiv 

76 79 

5 Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2601 cmc 
şi 3000 cmc inclusiv 

153 159 

6 Autoturisme cu capacitate cilindrică de peste 3001 
cmc 

308 320 

7 Autobuze, autocare, microbuze 25 26 
8 Alte autovehicule cu masă totală maximă autorizată 

de până la 12 tone inclusive, precum şi autoturismele 
de teren din producţia internă 

31 32 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/L_227_2015.htm#A457


9 Tractoare înmatriculate 19 20 
 
                        II.Vehicule înregistrate 
 
 
1. Vehicule cu capacitate cilindrică lei/ 200 cmc 

Procent indexare 
3,8% 

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică 
mai mică de 4800 cmc 

2 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică 
mai mare de 4800 cmc 

4 

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 55 
     *   În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul pe mijlocul de transport se reduce 
cu  50%. 
      *  În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul 
pentru motocicletele respective. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Art. 470, alin. (5) 
 
        În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai 
mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egală cu suma corespunzătoare 
prevăzută în tabelul următor 
          Art. 470, alin. (5) Procent indexare 0% 
Impozitul  ( în  lei / an ) 
  Numărul de axe şi greutatea brută 

încărcată maxim admisă 
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 

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

142 395 

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

395 555 

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

555 1257 

 5. Masa de cel puţin 18 tone 555 1257 



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

mică de 17 tone 
142 248 

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

248 509 

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

509 661 

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

661 1019 

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

1019 1583 

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

1019 1583 

 7. Masa de cel puţin 26 tone 1019 1583 
III  4  axe   
 1. Masa de cel puţin 23 tone,dar mai 

mică de 25 tone 
661 670 

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

670 1046 

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

1046 1661 

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

1661 2464 

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

1661 2464 

 6. Masa de cel puţin 32 tone 1661 2464 
      
        Pentru combinaţii de autovehicule ( sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa 
totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 
 
           Art. 470, alin. (6)                                                                          Impozitul  ( în  
lei / an ) 
  Numărul de axe şi greutatea brută 

Încărcată maximă admisă 
Ax(e) 

motor(oare) cu 
sistem de 
suspensie 

pneumatică sau 
echivalentele 
recunoscute 

Alte sisteme de 
suspensie 

pentru axele 
motoare 

  I    2 + 1 axe   
 1. Masa de cel puţin 12 tone,dar mai 

mică de 14 tone 
0 0 

 2. Masa de cel puţin 14 tone,dar mai 
mică de16 tone 

0 0 

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

0 64 

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

64 147 



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

147 344 

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

344 445 

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

445 803 

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

803 1408 

 9. Masa de cel puţin 28 tone 803 1408 
 II     2 + 2  axe   
 1. Masa de cel puţin 23 tone,dar mai 

mică de 25 tone 
138 321 

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

321 528 

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

528 775 

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

775 936 

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

936 1537 

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

1537 2133 

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

2133 3239 

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

2133 3239 

 9. Masa de cel puţin 38 tone 2133 3239 
 II    2 + 3  axe   
 1. Masa de cel puţin 36 tone,dar mai 

mică de 38 tone 
1698 2363 

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

2363 3211 

 3. Masa de cel puţin 40 tone 
 

2363 3211 

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

mică de 38 tone 
1500 2083 

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

2083 2881 

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

2881 4262 

 4. Masa de cel puţin 44 tone 2881 4262 
 V    3 + 3  axe   
 1. Masa de cel puţin 36 tone,dar mai 

mică de 38 tone 
853 1032 

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

1032 1542 

 3. Masa de cel puţin 40 tone,dar mai 1542 2454 



mică de 44 tone 
 4. Masa de cel puţin 44 tone 1542 2454 

                                              Pentru  remorci, semiremorci şi  rulote 
Art. 470, alin. (7) 
 Masa totală maximă autorizată Impozit- lei - 

 Procent indexare 43,8% 
a) Până  la  1  tonă  inclusiv 9 
b) Peste  1  tonă, dar nu mai mult  

de  3  tone 
38 

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

57 

d) Peste  5  tone 71 
 
                                                      Pentru mijloace de transport pe apă 

Art. 470, alin. (8) 
 Mijlocul de transport pe apă Impozit- lei/an – 

Procent indexare 3,8% 
  
1. 

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

23 

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 62 
3. Bărci cu motor 231 
4. Nave de sport şi agrement 0 
5. Scutere de apă 231 
6. Remorchere şi împingătoare X 
    
a) 

Până la 500CP, inclusiv 616 

b) Peste 500 CP şi până la 2000 CP, inclusiv 992 
c) Peste 2000 CP şi până la 4000 CP, inclusiv 1540 
d) Peste 4000 CP 2465 
7. Vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau 

fracţiune din aceasta 
201 

8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale X 
a) Cu capacitate de încărcare până la 1500 de 

tone, inclusiv 
201 

b) Cu capacitate de încărcare de peste 1500 de 
tone şi până la 3000 de tone, inclusiv 

308 

c) Cu capacitate de încărcare de peste 3000 de 
tone 

540 

 
             
 
 

Anexa  nr. 5  la H.C.L nr 
20/30.04.2020 

 
TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR(Art. 473 - 
476                                                                                      



Nr. 
crt. 

 
 

EXPLICAŢIA 

Niv. aprobate pt. 
anul fiscal 2020 
prin H.C.L. nr. 
51/28.11.2019 

Nivelurile 
aplicabile în 

anul fiscal 2021 
Procent indexare 

3,8 % 
1 Pentru eliberarea certificatului de urbanism în funcţie de suprafaţa pentru care se solicită: 
 a) până la 150 mp,inclusiv 

b) între 151 şi 250 mp, inclusiv 
c) între 251 şi 500 mp,inclusiv 
d) între 501 şi 750 mp,inclusiv 
e) între 751 şi 1000 mp,inclusiv 
f) peste 1000 mp 

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru o zonă 
rurală este egală cu 50% din taxa stabilită conform alin.(1). 
Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală 
cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau 
a autorizaţiei iniţiale. 

5 
6 
7 
9 
12 
15+0,01 lei/mp, 
pentru  ce depăş. 
supr.de 1000 mp 
 

5 
6 
7 
9 
13 
16+0,01lei/mp, 
pentru  ce depăş. 
supr.de 1000 mp 
 

2 Pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru clădirile cu 
destinaţie de locuit şi anexe gospod. 

0,5% din 
val.autori-zată a 
construcţiei 

0,5% din 
val.autorizată a 
construcţiei 

3 Pentru  eliberarea autorizaţiei de foraje şi excavări, necesare 
studiilor geotehnice,ridicărilor topografice, exploatărilor de 
carieră, balast.,precum şi altor expl. 

6 6 

4 Pentru eliberarea autorizaţiei de construire  pt. chioşcuri, tonete 
,cabine,spaţii de expunere situate pe căile şi în spaţiile publice 
,precum şi pentru amplasarea corp. şi panourilor de afişaj şi 
reclamă 

6 6 

5 Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de racorduri şi 
branşamente 

10 10 

6 Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi 
adresă 

7 7 

7 Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia 
de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primar sau 
structurile de specialitate din cadrul C.J. 

12 12 

8 Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice 
altă construcţie decât cele prevăzute la punctul 2 

1% din val.aut. a 
lucrărilor de constr. 
0,1% din val. impoz. 
a construcţiei 

1% din valoarea  
autorizată a lucrărilor 
de construcţie 

9 Taxă pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare totală sau 
parţială a unei construcţii 

0,1% din valoarea 
impozabilă a 
 construcţiei 

10 Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei 
autorizaţii de construire 

30% din cuant. taxei 
pt. elib. cert. 

30% din cuantumul 
taxei pt. eliberarea 
cert. sau autorizaţiei 

11 Taxă pentru eliberarea atestatului de producător 26 27 
12 Taxă pentru eliberarea carnetului de comercializare a 

produselor din sectorul agricol 
26 27 

13 Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind 
desfăşurarea unei activităţi de alimentaţie publică( bar) 

0 0 
 

                                                                                                                
 
 
 



 
    Anexa nr. 6 la H.C nr 
20/30.04.2020 

             TAXĂ PENTRU FOLOSIREA  MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI 
PUBLICITATE   
 
Art. 478                                             

Nr. 
crt. 

 
 

EXTRAS DIN NORMA JURIDICĂ 

Nivelurile aprobate 
pt. anul fiscal 

2020 prin H.C.L. 
nr. 51/28.11.2019 

 Nivelurile 
aplicabile în 
anul fiscal 

2021 

lei/an/m2  lei/an/m2 
a În cazul unui afişaj în locul în care o persoană  

derulează o activitate economică 
26 27 

 

b În cazul oricărui alt panou 21 22 

 

Anexa nr. 7 la H.C.L nr 
20/30.04.2020 
 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE 
 

Art. 481 
Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din 
vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor: 
a)  1% pentru spectacolul 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; 
 b) 2% în cazul oricărei altei manifestări artistice decat cele enumerate la lit. a).  
 

Anexa nr. 8 la H.C.L nr 
20/30.04.2020 
 

SANCŢIUNI 
 
Art. 493 

Sancţiuni în cazul persoanelor 
fizice 

Nivelurile 
stabilite 

pentru anul 
2020 

Nivelurile 
stabilite 

pentru anul 
2021 

Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere 80 83 
Nedepunerea declaraţiilor de impunere 279 290 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea ,înregistrarea, 
vânzarea, evidenţa şi gestionarea,după caz, a 
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de: 

 
500 

 
519 

Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura 
celor prevăzute la art. 494, alin. (12) 

500 519 

           Sancţiuni în cazul persoanelor      
                           juridice 

Nivelurile 
stabilite 

pentru anul 
2020 

Nivelurile 
stabilite 

pentru anul 
202 



Depunerea peste termen declaraţiilor de impunere 80x300% 83x300% 
Nedepunerea declaraţiilor de impunere 279x300% 290x300% 
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea ,înregistrarea, 
vânzarea, evidenţa şi gestionarea,după caz, a 
abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole 
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de: 

500x300% 519x300% 
 
 
 

Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura 
celor prevăzute la art. 494, alin. (12) 

500x300% 519x300% 

 
 

 
Anexa nr. 9 la H.C.L nr 
20/30.04.2020 

 
 

TAXE SPECIALE: 
Art. 484 
a) taxă copiator - 0,20 lei/pagina; 
b) taxă pentru eliberarea de extrase şi copii de pe actele existente în arhiva 

Primăriei, în afara celor cu caracter secret - 5 lei; în regim de urgenţă - 
10lei; 

c) taxă remăsurare, verificarea datelor ce stau la baza cererii - 55 lei; 
d) întocmire schiţă amplasament – 17 lei; 
e) taxă pază - 27 lei/an. 

ALTE TAXE LOCALE: 
Art. 486 

       Alin (1) - taxă pentru ocuparea domeniului public pentru vânzarea de produse 
de orice fel, taxă teren ocupat de construcţii provizorii/zi/m2 - 2 lei/m2; 
                     - taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice , comerţ 
stradal ambulant – 32 lei/zi; 
       Alin (2)  -taxă pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor și utilajelor 
destinate obținerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală:  
-şasiu autopropulsat cu ferestrău pentru tăiat lemne, tractor pe pneuri, troliu 
autopropulsat autocositoare, autoexcavator, autogreder sau autogreper, buldozer 
pe pneuri, compactor autopropulsat, excavator cu racleţi pentru săpat şanţuri, 
excavator cu rotor pentru săpat şanţuri sau excavator cu pneuri, freză 
autopropulsată pentru canale sau pentru pământ stabilizat, freză rutieră, încărcător 
cu o cupă pe pneuri, instalaţie autopropulsată de sortare-concasare, macara cu 
greifer, macara mobilă pe pneuri, macara turn autopropulsată, maşină 
autopropulsată pentru oricare din următoarele: a) lucrări de terasamente, b) 
construcţia şi întreţinerea drumurilor, c) decopertarea îmbrăcăminţii asfaltice la 
drumuri, d) finisarea drumurilor, e) forat, f)turnarea asfaltului, g) înlăturarea 
zăpezii, utilaj multifuncţional pentru întreţinerea drumurilor, vehicul pentru 
pompieri pentru derularea furtunurilor de apă, vehicul pentru măcinat şi 



compactat deşeuri, vehicul pentru marcarea drumurilor, vehicul pentru tăiat şi 
compactat deşeuri- taxă vehicule lente – 38 lei/an,  
-combine pentru recoltat  - 111 lei/an; 
    Alin (4) -  taxă pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă - 
551 lei; 
    Alin (5) - taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale 
sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de Primărie – 25 lei. 
          
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   Contrasemneaza, 
Valcea Ion                                                            Secretar general, 
                                                                                Jr.Dica Liliana   
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