
 
 

     ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMȚ 

COMUNA BÂRA 

CONSILIUL LOCAL 

  

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  

 

privind stabilirea impozitelor și  taxelor  locale pentru anul 2023 

 

 Consiliul Local al comunei Bâra, județul Neamț, în ședință ordinară ; 

Având în vedere Referatul de aprobare  nr. 3777/ 16.12.2022  al  Proiectului 

de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023, propus 

de primarul comunei Bâra Petraru Dănuț și  Raportul de specialitate nr. 

3778/16.12.2022 al compartimentului de contabilitate  impozite și taxe;  

Având în vedere: 

Adresa Institutului Național de Statistică nr. 17/14.01.2022 publicată pe site-

ul Ministerul Finanțelor Publice potrivit căreia pentru indexarea impozitelor și 

taxelor locale aferente anului 2023, consiliile locale vor utiliza rata inflației de 

5,1%;  

Prevederile art. 3 alin. (2)și ale art. 57 din Legea privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 24/2000, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile: 

 art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 art. 20,art.27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale,cu modificările și completările ulterioare; 

 Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  

cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală ,cu modificările și 

completările ulterioare  

        Fiind îndeplinite prevederile cuprinse  art. 136  alin.(8)  din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

        În temeiul competențelor stabilite prin art. 139 alin. (1),alin.(3),lit.c) și art. 

196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

 

 

 



 
 

HOTĂRĂȘTE 

 

ART. 1 

 Se stabilesc impozitele locale pentru anul 2023, după cum urmează: 

a) nivelurile stabilite care sunt prevăzute în tabloul cuprinzând 

impozitele şi taxele locale pentru anul 2023, constituind anexa nr. 1; 

b) cota prevăzută la art. 457 alin. (1), din Legea nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal se stabileşte -  0,1% - cota aplicată asupra valorii 

impozabile a clădiri rezidențiale și clădirile anexă, aflate în 

proprietatea persoanelor fizice; 

c)  cota prevăzută la art. 458 alin. (1) - pct. a) ,b) ,c) din Legea nr. 

227/2015 privind Codul fiscal se stabileşte -  0,2% - cota aplicată 

asupra valorii impozabile a clădiri nerezidențiale aflate în 

proprietatea persoanelor fizice; - alin. (4) în cazul în care valoarea 

clădirii nu poate fi calculată cf. alin.(1), impozitul se calculează prin 

aplicarea cotei de 2% asupra valorii determinate cf. art. 457,  

d)  cota prevăzută la art. 460 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal se stabileşte astfel:  - la   alin. (1)  -  0,2 %, - 

cota aplicată asupra valorii impozabile a clădiri rezidențiale aflate în 

proprietate sau deținute de  persoane juridice; la   alin. (2) -   1 %  

cota aplicată asupra valorii impozabile a clădiri nerezidențiale aflate 

în proprietate sau deținute de  persoane juridice;   alin. (3)                -   

0,4% -  pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau 

deținute de  persoane juridice, utilizate pentru activități din domeniul 

agricol; 

     e) cota prevăzută la art. 460 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, se stabileşte : 

 Cota 5%  aplicată la valoarea impozabilă - pentru clădirile 

care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anteriori anului 

fiscal de referinţă;  

 f) taxa pentru servicii de reclamă și publicitate - cota prevăzută la art. 477 alin. 

(5) din Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal, se stabileşte la    -   3 %  aplicată 

la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate;  

 

 



 
 

ART. 2 

 Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art.467  alin.(2), şi art. 472 alin. (2) 

din Legea 227/2015  privind Codul fiscal se stabileşte după cum urmează: 

 a) în cazul impozitului pe clădiri, la    -  10% ; 

 b) în cazul impozitului pe teren,   la    -  10% ; 

 c) în cazul impozitului pe mijloc de transport, la    -  10%;  

ART. 3 

Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea 

autorizaţiei de construire, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2023, se 

menţine delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 

Bâra nr. 23/2003, respectiv Zona A  in intravilan.  

ART. 4 

Clădirile pentru care nu se datorează impozit/taxă, potrivit art. 456 alin. (1) 

lit. „a-w” din Legea 227/2015 privind Codul fiscal. 

ART. 5  

Terenurile pentru care nu se datorează impozitul, potrivit art. 464 alin. (1) lit. 

„a-z” din Legea 227/2015 privind Codul fiscal. 

ART. 6  

   Se stabilește pentru art. 470 alin(3) –  reducere de 50% a impozitului pe mijloc 

de transport hibrid si pentru art.470 alin(4) - în cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul 

de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective, potrivit 

anexei nr. 1. 

ART. 7 

             Impozitele si taxele locale prevazute la Cap.II- impozit pe clădiri, Cap.III – 

impozit pe teren, Cap.IV – impozit pe mijloacele de transport, Cap.V – taxe pentru 

eliberarea certificatelor, avizelor si autorizațiilor, Cap.VI - taxa pentru folosirea 

mijloacelor de reclamă şi publicitate, Cap.VII - impozitul pe spectacole, Cap.IX – 

Alte taxe locale ,începând cu anul 2023 , se indexează cu rata de inflație de 5,1 % la 

care se adaugă o cotă adițională de 23,8 % .  

   

 



 
 

ART. 8 

La art.489, alin (5) impozitul se  va majora cu 20% atât pentru clădiri cât și 

pentru terenurile neîngrijite. 

ART. 9 

Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante și accesoriilor aferente acestora, 

în sume mai mici de 5 lei, pentru pozițiile de rol care au restanțe la 31.12.2022. 

Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori 

conform art. 266 alin. (5), (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de 

procedură fiscală, cu modificările ulterioare.  

ART. 10 

Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, 

inclusiv hotărârile Consiliului Local al comunei Bâra  prin care s-au instituit/stabilit 

impozite şi taxe  locale este prevăzută în anexa nr. 2. 

   ART. 11 

      Se aprobă procedura de calcul pentru Alte impozite și taxe locale de la cap IX 

din Codul Fiscal, prevăzută în anexa nr.3. 

  ART. 13 

      Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

   ART. 12 

(1) Prezenta hotărâre se comunică  prefectului judeţului Neamţ în 

vederea exercitării controlului cu privire la legalitate  şi se aduce la 

cunoştinţa publică prin grija secretarului comunei . 

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişarea la sediul 

autorităţilor administraţiei publice locale. 

   Inițiator , 

  PRIMAR, 

Petraru  Dănuț 

                                                           Avizează pentru legalitate:  

Secretar general,  

                    Dancă Maria 



 
 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMT 

COMUNA BÂRA 

Nr.  3777/16.12.2022 

 

 

REFERAT DE APROBARE  
a proiectului  de hotărâre pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale  pe anul  2023  

  Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 

 Prin Legea nr. 227/08.09.2015 au fost adoptate noile reglementări în materie fiscală, inclusiv la 

nivel local.  

Astfel în Titlul IX din actul normativ mai sus menționat sunt prezentate impozitele și taxele locale 

așa cum acestea au fost stabilite de către legiuitor. În algoritmul de calcul al impozitelor și taxelor locale 

anumite valori au fost stabilite prin Codul Fiscal iar altele au fost determinate între anumite cote 

procentuale, lasându-se la latitudinea Consiliilor Locale stabilirea valorilor între limitele prevăzute de lege.  

Prin proiectul de hotărâre inițiat se propune ca,  la nivelul  comunei Bâra , nivelurile impozabile , 

impozitele și taxele locale , precum și amenzile care au fost stabilite pentru anul 2023 să fie indexate cu 

procentul de 5,1% , așa cum precizează art.491 din Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare. 

O excepţie de la această prevedere sunt  sumele prevăzute în tabelul  de la art. 470 alin. (5) şi (6) 

din Codul fiscal care se indexează în funcţie de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi 

lucrătoare a lunii octombrie a anului 2021 aplicată la nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE 

de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a 

monedei euro la 1 octombrie 2021 este de 4,9470 lei/un euro. 

În ce privește segmentul facilităților fiscale, se propune ca pentru anul 2023 să fie menținute cele 

care au fost aprobate pentru anul 2022. 

Pe cale de consecință în parametri fiscali actuali, se propune aprobarea proiectului în forma 

înaintată. 

“(3)Dacă hotărârea consiliului local nu a fost adoptată cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea 

exerciţiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă 



 
 

într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei ori se determină prin 

aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate 

al primarului, nivelurile maxime prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit prevederilor alin. (1).” 

O neadoptare a hotărârii privind stabilirea  impozitelor și taxelor locale , va obliga  executivul 

comunei Bâra , ca începând cu anul 2023 să aplice nivelurile maxime prevăzute de codul fiscal pentru 

stabilirea impozitelor și taxelor locale. 

Precizăm faptul că, în situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele 

prevederi, în a căror implementare și aplicare a fost elaborat acest proiect, după cum urmează: 

Adresa Institutului Național de Statistică nr.17/14.01.2022 publicată pe site-ul Ministerul 

Finanțelor Publice potrivit căreia pentru indexarea impozitelor și taxelor locale aferente anului 

2022,consiliile locale vor utiliza rata inflației de 5,1%;  

 Legea privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative nr. 

24/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art.129 alin.(2) lit.b) și alin.(4) lit.c) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

Art. 20 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,cu modificările 

și completările ulterioare; 

Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal  cu 

modificările și completările ulterioare; 

Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală ,cu modificările și completările 

ulterioare.  

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre întocmit, conform 

procedurilor prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local. 

 

 

PRIMAR, 

Petraru Dănuț 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMT 

COMUNA BIRA 

Nr.3778  /16.12.2022 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

      la proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 

În conformitate cu prevederile art. 136  alin.(3) din OU.nr.57/2019 privind Codul 

administrativ , Biroul  Impozite și Taxe Locale   , în calitatea sa de compartiment de resort în 

cadrul aparatului de specialitate, a analizat Proiectul de hotărâre pentru aprobarea impozitelor și 

taxelor locale pentru anul 2023, propus de primarul Comunei Bâra , domnul Petraru Dănut, în 

raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, și a constatat următoarele: 

a) Obiectul/domeniul reglementat: stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale,în 

condițiile legii; 

b) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în 

limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin 

proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

- art.129 alin.(4) lit.c) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ; 
-Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative 

republicată, cu modificările și completările ulterioare 

- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală republicată; 

- Hotărârilor Consiliului Local al comunei Bâra  cu relevanţă în stabilirea şi completarea 

impozitelor şi taxelor locale, 

 - adresa Institutului Național de Statistică înregistrată cu nr.17/14.01.2022 publicată pe site-ul 

Ministerului Finanțelor Publice conform căreia rata inflației pentru anul 2023 este de 5,1%, 

În vederea respectării prevederilor art.491 din Codul Fiscal privind obligativitatea indexării 

impozitelor și taxelor Locale cu rata inflației înregistrată pentru anul 2021, comunicată de Institutul 

Național de Statistică, propunem ca, începând cu anul 2023 nivelul impozitelor și taxelor locale cât și 

limitele amenzilor contravenționale să fie indexate cu rata inflației de 5,1% față de nivelurile  aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 20.12.2021  , pentru următoarele considerente: 

Crearea unei politici fiscale predictibile în vederea creșterii încrederii cetățenilor și mediului de 

afaceri, aspect ce impune autorităților deliberative locale adoptarea în cursul anului curent, cu aplicabilitate 

în anul fiscal următor, a impozitelor și taxelor locale, 



 
 

Articolul 491 din Legea nr. 227/2015 instituie o obligație în sarcina autorității publice locale de a 

adopta o hotărâre în vederea indexării sumelor reprezentând impozit sau taxă locală : 

„(1) În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau 

care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 

30 aprilie, de către consiliile locale, ţinând cont de rata inflaţiei pentru anul fiscal anterior, comunicată 

pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice şi Ministerului Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice. 

(2) Sumele indexate conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local şi se aplică în anul fiscal 

următor. la nivelul comunei Bâra.  

De asemenea, sunt supuse indexării și sumele reprezentând limitele amenzilor contravenționale 

prevăzute de Legea nr. 227/2015 sau instituite de autoritatea publică locală astfel cum este prevăzut de art. 

493 alin. (7) din Codul fiscal („(7) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se actualizează prin 

hotărâre a consiliilor locale conform procedurii stabilite la art. 491.”). 

Având în vedere  prevederile art.491 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare și ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al 

legalităţii, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem 

analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare a proiectului de hotărâre privind  stabilirea impozitelor 

și taxelor locale pentru anul 2023  în prima şedinţă ordinară a Consiliului Local, în conformitate cu 

procedurile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului . 

Menţiuni/obiecțiuni: nu este cazul. 

        

 

 

 

 

        Referent impozite si taxe locale, 

                                                                                                         Baciu Valerica 

                                                                

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  ANEXA 1 

                                                                                                                HCL………  nr.  din 

21.12.2022 

 

 

 

 

 

TABLOUL  

Cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora,  

precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2023  

  

 

I.  CODUL  FISCAL  -  titlul IX  -    Impozite şi taxe locale 

CAPITOLUL I - Dispoziții generale 

 

ART. 453 - Definiții 
În înțelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au următoarele semnificații: 

a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe 

o piață;  

b) clădire - orice construcție situată deasupra solului și/sau sub nivelul acestuia, indiferent de 

denumirea ori de folosința sa, și care are una sau mai multe încăperi ce pot servi la adăpostirea 

de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalații, echipamente și altele asemenea, iar 

elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereții și acoperișul, indiferent de materialele din 

care sunt construite;  

c) clădire-anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivnițe, 

cămări, pătule, magazii, depozite, garaje și altele asemenea;  

d) clădire cu destinație mixtă - clădire folosită atât în scop rezidențial, cât și nerezidențial;  

e) clădire nerezidențială - orice clădire care nu este rezidențială;  

f) clădire rezidențială - construcție alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, 

cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de locuit ale unei 

persoane sau familii;  

g) nomenclatură stradală - lista care conține denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate 

administrativ-teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în parte, precum 

și titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează pe 

fiecare localitate rurală și urbană și reprezintă evidența primară unitară care servește la atribuirea 

adresei domiciliului/reședinței persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum și a fiecărui 

imobil, teren și/sau clădire; 

h) rangul unei localități - rangul atribuit unei localități conform legii; 

i) zone din cadrul localității - zone stabilite de consiliul local, în funcție de poziția terenului față 

de centrul localității, de rețelele edilitare, precum și de alte elemente specifice fiecărei unități 
administrativ-teritoriale, conform documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, 

registrelor agricole, evidențelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidențe agricole 

sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului.  

  

 



 
 

 

 

CAPITOLUL   II   -   Impozitul şi taxa pe clădiri 
 ART. 457  

Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice:   

(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe 

clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota 

impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.  

(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite 

desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în 

lei/mp, din tabelul următor:   

 

 

 

 

 

VALORILE  IMPOZABILE 

Pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri,  în cazul persoanelor 

fizice 

Art.457  alin.(2) 

Tipul clădirii 

Valoarea impozabilă 

-lei/mp.- 

Cu instalaţii de apă, 

canalizare, 

electrice, încălzire 

(condiţii 

cumulative) 

Fără instalaţii de 

apă, canalizare, 

electrice, 

încălzire 

 

A.  Clădiri cu cadre din beton armat sau pereţi exteriori 

din cărămidă arsă sau din orice  rezultate în urma unui 

tratament termic şi/sau chimic 
1289 772 

B.  Clădiri cu pereţii exteriori  din lemn, din piatră 

naturală, din cărămidă nearsă, vălătuci sau din orice 

alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau 

chimic 

386 257 

C. Clădire-anexe cu cadre din beton armat sau pereţi 

exteriori din cărămidă arsă sau din orice  rezultate în 

urma unui tratament termic şi/sau chimic şi/sau chimic 

257 226 

D. Clădire-anexe cu pereţii exteriori  din lemn, din 

piatră naturală, din cărămidă nearsă, vălătuci sau din 

orice alte materiale nesupuse unui tratament termic 

şi/sau chimic 

161 97 



 
 

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 

75% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă 

încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la 

mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în 

oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D 

50% din suma care s-

ar aplica clădirii 

50% din suma 

care s-ar aplica 

clădirii 

 
            În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii 

impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (2) valoarea impozabilă cea mai mare 

corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.   

            Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor 

secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau 

la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor 

neacoperite.   

              Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, 

atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii 

cu un coeficient de transformare de 1,4.   

              Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este 

amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (2) cu coeficientul de corecţie 

corespunzător, prevăzut în tabelul următor:   

 

 

Zona în cadrul localităţii 

Coeficienul de corecţie pe rangul localităţii 

 

IV V 

BÎRA-sat reşedinţa sate componente; Rediu , Negreşti  

A 1,10 1,05 

 În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, 

coeficientul de corecţie prevăzut se reduce cu 0,10. 

 

 În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, 

anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia 

la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu 

lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de 



 
 

rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau 

extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de 

exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în 

principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. 

Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea 

clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.   

Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia după cum urmează: 

- cu 50% pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani, la data de 1 ianuarie a anului 
fiscal de referinţă, 

- cu 30% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data 
de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă, 

- 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 
1 ianuarie a anului fiscal de referinţă, 

    ART. 458  

Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice:   

(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote de  0,2 % asupra valorii care poate fi:   

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă;   

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori 

anului de referinţă;   

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor 

dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.   

(2) Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local.  

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din 

domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii 

impozabile a clădirii.   

(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se 

calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.   

 ART. 459  

Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice   

(1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează 

prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform art. 457 cu 

impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458.   

(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio 

activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.   

(3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate 

distinct, se aplică următoarele reguli:   

a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio 

activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;   

b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea 

economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea 

economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458.   



 
 

  ART. 460  

Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice   

(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa 

pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii.   

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, 

impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1 % , asupra valorii impozabile a 

clădirii.   

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate 

pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 

0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.   

(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se 

determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. 

(1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).   

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea 

persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează 

impozitul/taxa şi poate fi:   

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;   

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

standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;   

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

anterior;   

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul 

clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;   

e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată 

dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de 

evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;   

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

proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare 

sau de folosinţă, după caz.   

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii 

întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în 

vigoare la data evaluării.   

(7) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost 

pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.   

(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.   

(9) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea 

impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform 

alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.   

(10) Cota impozitului/taxei pe clădiri prevăzută la alin. (1) şi (2) se stabileşte prin hotărâre a consiliului 

local.  

    ART. 462  

Plata impozitului/taxei   

(1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 



 
 

septembrie, inclusiv.   

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către 

contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de  10%, 

stabilită prin hotărâre a consiliului local.   

(3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei 

inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.   

(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza 

aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe 

clădiri cumulat.   

5) Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada  

 Impozitul şi taxa pe terenurile amplasate în intravilan – terenuri cu construcţii 

Art. 465 alin. (2) 

-lei/ha- 

Zona în cadrul 

localităţii 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi 

 

IV V 

Bira -sat reşedinţă sate componente; Rediu şi Negreşti  

A 1146 915 

 

 

                             Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan 

- orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii – 
- Art. 465 alin. (4) 

 -lei/ha  

Nr. 

crt. 
Zona/Categoria de folosinţă 

 

A 

 

1.  Teren arabil 36 

2. Păşuni 27 

3. Fâneţe 27 

4. Vii 59 

5. Livadă 68 



 
 

de valabilitate a 

contractului prin care se 

transmite dreptul de 

concesiune, închiriere, 

administrare ori folosinţă.  

Scutirile pentru 

cladiri se vor acorda 

conform art.456 alin (1).                                                                  

 

 ART. 465 
Calculul impozitului/taxei pe teren   

(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în 

care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de 

consiliul local.   

(2) 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: 

Nota: Alin (2) incepand cu 01.01.2018 a fost modificat potrivit pct.1 al art I din Legea 

196/29.09.2017 
 

(5) Suma stabilită, conform art.465 alin, (4), se inmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător 

prevăzut în următorul tabel :  

Rangul localităţii Coeficientul de corecţie 

Bira-sat reşedinţă 1,10 

                                                                                                                                                

Sate componente; Rediu şi Negreşti  

1,00 

 

Art .465 alin (7)   IMPOZITUL/TAXA TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN 

                                                                                                          LEI/HA  

NR CRT  ZONA/CATEGORIA DE FOLOSINTA  

1 Teren cu construcţii 40 

2 Arabil 65 

3 Păşune 36 

4 Fâneaţă 36 

6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie 

forestieră 

36 

7. Terenuri cu ape 20 

8. Drumuri şi căi ferate 0 

9. Neproductiv 0 

                                                            

 CAPITOLUL   III – Impozitul si taxa pe teren 



 
 

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

crt. 5.1 

71 

5.1 Vie până la intrarea pe rod  0 

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la  

crt. 6.1. 

73 

6.1 Livadă până la intrarea pe rod   0 

7 Pădure sau alt teren cu  vegetaţie 

forestieră, cu excepţia celui prevăzut la 

crt. 7.1 

22 

7.1 Pădure în vârstă de până la 20 ani şi 

pădure cu rol de protecţie 

0 

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări 

piscicole  

6 

8.1 Teren cu amenajări piscicole      43 

9 Drumuri şi căi ferate 0 

10.   Teren neproductiv 0 

Suma stabilită, conform art. 465 alin.(7), se inmulţeşte cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut 

în următorul tabel :  

 

Zona în cadrul localităţii 

Coeficienul de corecţie pe rangul localităţii 

 

IV V 

BÎRA-sat reşedinţă sate componente; Rediu şi Negreşti 

A 1,10 1,05 

  

 

ART. 467  

Plata impozitului şi a taxei pe teren   

(1) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie 

inclusiv.   

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, 

până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%, stabilită prin 

hotărâre a consiliului local.  



 
 

(3) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de 

până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.   

(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi 

unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.   

(5) Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de 

valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori 

folosinţă. 

            Scutirile pentru terenuri se vor acorda conform art.464 alin (1).   

 

CAPITOLUL IV 

Impozitul pe mijloacele de transport 

Art.470 alin. (2) 

Nr. crt Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

Lei/200cm3 sau 

fracţiune din 

acesta 

I.Vehicule înmatriculare (lei/200 cmc sau fracţiune din aceasta 

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

1600 cm3,  inclusiv 

9 

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu cap. cilindrică de peste la 1600 cm3 11 

3. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 1601 cm3 şi  2000 cm3 inclusiv 24 

4. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2001 cm3 şi  2600 cm3 inclusiv 92 

5. Autoturisme cu capacitate cilindrică între 2601 cm3 şi  3000 cm3 inclusiv 184 

6. Autoturisme cu capacitate cilindrică peste 3001 cm3  374 

7. Autobuze, autocare, microbuze 30 

8. Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu  masa totală maximă autorizată de până la 

12 tone, inclusiv 

39 

 Tractoare înmatriculate  27 

1. II. Vehicule înregistrate  

1.1. Vehicule cu capacitate cilindrică:  lei/200 cm3  

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 5 

2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 7 



 
 

 Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată 128 lei/an 

Art.470alin.(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%. 

Art.470alin.(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru 

motocicletele  respective. 

Art.470alin.(5) Conform prevederilor art. 491, alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare, sumele prevăzute la art. 470 alin. (5) și (6) din Codul fiscal se 

indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii 

octombrie a fiecărui an și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la 

vehiculele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri; 

        Rata de schimb a monedei euro la data de 01 octombrie 2021 este 4,9470 RON,  conform Jurnalului 

Oficial al Uniunii Europene nr. C400/2; 

Autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată  egală sau mai mare de 12 tone 

 

Numărul de axe şi greutatea brută 

încărcată maximă admisă 

 

Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau 

echivalentele 

recunoscute  

Alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare 

I două axe 

 1 1. Masa de cel puţin 12 tone, dar 

mai mică de 13 tone 
0 153 

 2 2. Masa de cel puţin 13 tone, dar 

mai mică de 14 tone 
153 426 

 3 3. Masa de cel puţin 14 tone, dar 

mai mică de 15 tone 
426 599 

 4 4. Masa de cel puţin 15 tone, dar 

mai mică de 18 tone 
599 1356 

 5 5. Masa de cel puţin de 18 tone 599 1356 

II 3 axe 

 1 1. Masa de cel puţin 15 tone, dar 

mai mică de 17 tone 
153 267 

 2 2. Masa de cel puţin 17 tone, dar 

mai mică de 19 tone 
267 549 



 
 

 3 3. Masa de cel puţin 19 tone, dar 

mai mică de 21 tone 
549 713 

 4 4. Masa de cel puţin 21 tone, dar 

mai mică de 23 tone 
713 1099 

 5 5. Masa de cel puţin 23 tone, dar 

mai mică de 25 tone 
1099 1707 

 6 6. Masa de cel puţin 25 tone, dar 

mai mică de 26 tone 
1099 1707 

 7 7. Masa de cel puţin de 26 tone 1099 1707 

     

II 4 axe 

 1 1. Masa de cel puţin 23 tone, dar 

mai mică de 25 tone 
713 723 

 2 2. Masa de cel puţin 25 tone, dar 

mai mică de 27 tone 
723 1128 

 3 3. Masa de cel puţin 27 tone, dar 

mai mică de 29 tone 
1128 1792 

 4 4. Masa de cel puţin 29 tone, dar 

mai mică de 31 tone 
1792 2658 

 5 5. Masa de cel puţin 31 tone, dar 

mai mică de 32 tone 
1792 2658 

 6 6. Masa de cel puţin 32 tone   1792 2658 

Art.470alin.(6) 

Combinaţii de autovehicule, un autovehicul  articulat  sau tren  rutir, de transport marfă cu masa 

totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone 

 

 

 

Numărul axelor şi greutatea brută încărcată 

maximă admisă 

 

Impozitul (în lei/an) 

Ax(e) motor(oare) cu 

sistem de suspensie 

pneumatică sau 

Alte sisteme de suspensie 

pentru axele motoare 



 
 

echivalentele 

recunoscute  
I  2+1 axe 

 1 1. Masa de cel puţin 12 tone, dar 

mai mică de 14 tone 
0 0 

 2 2. Masa de cel puţin 14 tone, dar 

mai mică de 16 tone 
0 0 

 3 3. Masa de cel puţin 16 tone, dar 

mai mică de 18 tone 
0 69 

 4 4. Masa de cel puţin 18 tone, dar 

mai mică de 20 tone 
69 158 

 5 5. Masa de cel puţin 20 tone, dar 

mai mică de 22 tone 
158 371 

 6 6. Masa de cel puţin 22 tone, dar 

mai mică de 23 tone 
371 480 

 7 7. Masa de cel puţin 23 tone, dar 

mai mică de 25 tone 
480 866 

 8 8. Masa de cel puţin 25 tone, dar 

mai mică de 28 tone 
866 1519 

 9 9. Masa de cel puţin de 28 tone 866 1519 

II 2+2 axe 

 1 1. Masa de cel puţin 23 tone, dar 

mai mică de 25 tone 
148 346 

 2 2. Masa de cel puţin 25 tone, dar 

mai mică de 26 tone 
346 569 

 3 3. Masa de cel puţin 26 tone, dar 

mai mică de 28 tone 
569 836 

 4 4. Masa de cel puţin 28 tone, dar 

mai mică de 29 tone 
836 1010 

 5 5. Masa de cel puţin 29 tone, dar 

mai mică de 31 tone 
1010 1658 

 6 6. Masa de cel puţin 31 tone, dar 

mai mică de 33 tone 
1658 2301 



 
 

 7 7. Masa de cel puţin 33 tone, dar 

mai mică de 36 tone 
2301 3494 

 8 8. Masa de cel puţin 36 tone, dar 

mai mică de 38 tone 
2301 3494 

 9 9. Masa de cel puţin de 38 tone 2301 3494 

III 2+3 axe 

 1 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar 

mai mică de 38 tone 
1831 2549 

 2 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar 

mai mică de 40 tone 
2549 3464 

 3 3. Masa de cel puţin de 40 tone 2549 3464 

IV 3+2 axe 

 1 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar 

mai mică de 38 tone 
1618 2247 

 2 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar 

mai mică de 40 tone 
2247 3108 

 3 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar 

mai mică de 44 tone 
3108 4598 

 4 4. Masa de cel puţin 44 tone 3108 4598 

V 3+3 axe 

 1 1. Masa de cel puţin 36 tone, dar 

mai mică de 38 tone 
921 1114 

 2 2. Masa de cel puţin 38 tone, dar 

mai mică de 40 tone 
1114 1663 

 3 3. Masa de cel puţin 40 tone, dar 

mai mică de 44 tone 
1663 2648 

 4 4. Masa de cel puţin 44 tone 1663 2648 

 

Art.470 alin. (7) 

Remorci, semiremorci sau rulote   

care nu fac  parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin.(6) 



 
 

Nr. crt Masa totală maximă autorizată 
Impozit  

- lei- 

1. a. Până la 1 tonă, inclusiv 11 

2. b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 43 

3. c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 67 

4. d. Peste 5 tone 82 

 

 

Art.470  alin. (8) 

Mijloc de transport pe apa este egala cu suma corespunzatoare din tabelul urmator: 

Nr. 

Crt. 

Mijloace de transport pe apa Impozit  

-lei- 

1 Luntre, barci fara motor,folosite pentru pescuit si uz personal                         27 

2 Barci fara motor,folosite in alte scopuri                         72 

3 Barci cu motor                        271 

4 Nave de sport si agrement                       1442 

5 Scutere de apa                         271 

6 Remorchere si impingatoare: 

 a. Pana la 500 CP inclusiv                         721 

 b. Peste 500 CP, dar nu peste 2.000 CP                       1172 

 c.  Peste 2.000 CP dar nu peste 4.000 CP                       1802 

 d.  Peste 4.000 CP                       2883 

7  Vapoare- pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune dib aceasta                         235 

8   Ceamuri,slepuri si barje fluviale:  

 a. Cu capacitatea de incarcare pana la 1.500 T inclusiv                          235 

 b. Cu capacitatea de incarcare de peste 1.500 T si pana 
la 3.000 T inclusiv 

                         361 

 c. Cu capacitatea de incarcare de peste 3.000 T                          632 

 



 
 

 

 

 

 ART. 472  

Plata impozitului   

(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 

30 septembrie inclusiv.   

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către 

contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 

10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie 

revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.   

(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, 

persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. 

În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care 

impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se 

referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.   

       Scutirile pentru cladiri se vor acorda conform art.469 alin (1). 

 

CAPITOLUL  V 

Taxa pentru  eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 

                                                                                                                                                                    

Art.474 alin. (1)                                                                                            

Taxa pentru  eliberarea certificatului de urbanism în mediu rural 
- lei- 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism  

a) până la 150 m2. inclusiv 4 

b) între 151 şi 250 m2  inclusiv 4 

c) între 251 şi 500 m2  inclusiv 5 

d) între 501 şi 750 m2  inclusiv 7 

e) între 751 şi 1.000 m2  inclusiv 8 

f) peste 1.000 m2  8 + 0,005 lei/m2 care depăşeşte 1.000 m2 

Art. 474 alin. (4) Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de către 

comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de 

structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean  

20 

 



 
 

Art.474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o 

clădire rezidenţială sau clădire-anexă 

 0,5% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţii  

Art. 474 alin.(6) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie 

decât cele prevăzute în alt aliniat    

1% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţie, inclusiv 

valoarea instalaţiilor aferente 

Art. 474 alin.(8) 

Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau unei autorizaţii 
de construire 

30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale 

Art. 474 alin.(9) 

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a 
unei construcţii 

0,1% din valoarea impozabilă a 

construcţiei 

Art.474 alin. (10)                                                                                     

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor 

de cercetare şi prospectare a eternurilor în etapa efectuării studiilor 

geotehnica şi a studiilor privind ridicările topografice, sonde de gaze, petrol și 

alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și 

explorare și se calculează prin inmulțirea numărului de mp. de teren ce vor fi 

efectiv afectați la suprafața solului de foraj și excavare cu o voloarea din tabel, 

 

 

 

9 lei inclusiv pentru fiecare m2 

afectat 

Art.474 alin(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările 

de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt 

incluse în altă autorizaţie de construire 

3% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de organizare de şantier. 

Art. 474 alin.(14) 

Taxă pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, 

spații de expunere, corpuri  şi panouri  de afişaj,  firme  şi reclame  situate pe 

căile și spațiile publice 

9 lei inclusiv pentru fiecare m2 de 

suprafaţă ocupată de construcţie 

 Art.474 alin. (15) Pentru eliberarea autorizaţiilor privind lucrările de 

racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, 

termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu. 

17 lei/fiecare racord 

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

stradală şi adresă 
11 

Art. 475   Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi şi de funcţionare: 

 Art. 475 alin.(1)  Taxă pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare  26 

Art. 475 alin.(2)- Taxa pentru eliberarea atestatului de producător  a 

produselor din sectorul agricol  

                             -Taxa eliberare carnet de comercializare 

 

33 

102 



 
 

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

desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcție de suprafaţa aferentă 

activităţilor respective: 

 

a) Pentru o suprafaţă de până la 500 mp. inclusiv 
b) Pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp 

194 

323 

 

 

 

CAPITOLUL VI 

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate 

Art. 477 alin.(5) 

Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

 

Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate 

3% din valoarea serviciilor de 

reclamă şi publicitate 

Art. 478 alin. (2) 

Taxa  pentru afişaj în scop de reclamă şi 

publicitate: 
- lei/m2 sau fracţiune de m2 - 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care 

persoana derulează o activitate 
22 

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură 

de afişaj pentru reclamă şi publicitate 
23 

 

 

CAPITOLUL VII    Impozitul pe spectacole 

Art. 481alin. (2) 

Impozit pe spectacole:  

a) în cazul unui spectacol de teatru/ o piesă de 

teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic 

sau altă manifestare muzicală, prentarea unui film 

la cinematograf, un spectacol de circ sau orice 

competiţie sportivă internă sau internaţională 

1% la suma încasată din 

vânzarea biletelor de intrare şi 

a abonamentelor 



 
 

b) în cazul oricărei altei manifestări artistice 

decât cele enumerate la lit.a). 

2% la suma încasată din 

vânzarea biletelor de intrare şi 

a abonamentelor 

 

CAPITOLUL IX 

Alte impozite şi taxe locale 

Art.486 alin(1) 

 

 

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice  

 

 

a) pentru depozitarea materialelor, 
b) pentru realizarea de lucrări, 
c) pentru desfacere de produse ce fac obiectul comerţului, în 

standuri situate de-a lungul drumurilor publice, 
d) pentru ocuparea temporară a terenurilor cu construcţii potrivit 

autorizaţiei, în condiţiile legii. 
 

19 lei /zi 

Art.486 alin.(2) 

Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor 

destinate în scopul obţinerii de venit- instalatii speciala 

macinat cereale 

 

 

 

128 lei /an 

 

Tarif pentru eliberarea de copii după adeverinţe de proprietate, 

procese verbale de punere în posesie, cereri de reconstituire a 

dreptului de proprietate asupra terenurilor, fiţe de proprietate, 

lei/exemplar. 

 

4 

Tarif pentru eliberarea de copii după rolul din registru agricol, din 

arhiva unității -  lei/exemplar 
6 

Tarif eliberare formulare autorizaţie de funcţionare spaţii comerciale 4 

Tarif pentru întocmire copii după planuri situaţii: 

- format A4, lei/plan, 
                         -     format A3, lei/plan 

6                                                    

8 



 
 

Tarif pentru eliberare copii xerox după documente originale care se 

află în arhiva  Primăriei, lei/ filă 
5 

Tarif înregistrare contract arendă /contract  - persoana fizică 

neautorizată 
6 

- persoană fizică autorizată, persoană juridică 13 

Taxă eliberare certificat fiscal pers. Fizice – regim urgenta 9 

Taxă eliberare certificat fiscal pers. Juridice – regim urgenta 9 

Taxă eliberare  anexa 24 6 

Taxă eliberare anexa 1.52 edificarea constructiei 9 

Taxă certificat atestare că petentul este proprietar 9 

Taxa eliberare proces verbal de identificare a imobilului 9 

Taxă eliberare  adeverinte  – APIA - persoane fizice 1 leu / ha 

Taxă eliberare adeverinte – APIA - PFA, persoană juridică 2 lei / ha 

Taxă oficiere casatorie in zilele de sambata si duminica 26 

Taxă pentru inchiriere utilajelor din dotarea primariei: 

- inchiriere buldozer pe raza comunei 
- taxa vidanjare 

 

200 lei/ora 

300 lei/vidanja 

 

Taxe pentru utilizarea echipamentelor si utilajelor  destinate 

obtinerii de venituri care folosesc infrastructura publica locala,pe 

raza localitatii unde acestea sunt utilizate precum si taxe pentru 

activitatile cu impact asupra mediului 

inconjurator,lei/an/vehicul/echipament dupa cum urmeaza: 

- autocositoare 
- masina pentru balotat paie 
- motocultor 
- trailer 
- cisterna 
- excavator 
- alte vehicule lente/utilaje care nu se regasesc 

mai sus 

 

 

 

 

 

37 lei/an 

 61 lei /an 

38 lei/an 

38 lei/an 

38 lei/an 

38 lei/an 



 
 

38 lei/an 

Taxa pentru copii xerox 0.3 lei /pagina 

Taxă privind întocmire dosar vânzare cumpărare 13/parcelă 

Taxă pentru eliberarea/vizare unei autorizaţii pentru  desfăşurarea 

unei activităţi economice Persoană Fizică Autorizată, Intreprindere 

Individuală si Societate Comerciala 

26 

Taxe de salubritate 

-taxa pentru toate gospodariile compuse din două sau mai multe 

persoane                                                                                                      

-taxa  pentru toate gospodariile cu o persoană 

-taxa pentru toate gospodăriile  locuite temporar 

-taxa pentru sediile de firma unde nu se desfasoara activitatea firmei 

-taxa pentru utilizatorii non-casnici cu activitate (pentru fiecare punct 

de lucru in parte)  

-taxa pentru depozitele de materiale de constructii si activitatea de 

prelucrare a lemnului(pentru fiecare punct de lucru in parte)      

 Taxa protectie civila dupa cum urmeaza: 

      - pentru persoanele fizice 

      - pentru persoanele juridice              

 

150 lei/an 

                   80 lei/an 

80 lei/an 

                    80 lei/an 

600 lei/an 

 

700 lei/an 

 

                       3 lei/an 

                       3 lei/an 

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

administrativă 
636 lei 

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

planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de 

consiliile locale 

22  lei 

 

     

                                                

 

CAPITOLUL X - Alte dispoziții comune 



 
 

 

Art.489 Majorarea impozitelor şi taxelor locale de consiliile locale sau consiliile 

judeţene 

    (1) Autoritatea deliberativă a administraţiei publice locale, la propunerea autorităţii executive, poate 

stabili cote adiţionale la impozitele şi taxele locale prevăzute în prezentul titlu, în funcţie de următoarele 

criterii: economice, sociale, geografice, precum şi de necesităţile bugetare locale, cu excepţia taxelor 

prevăzute la art. 494 alin. (10) lit. b) şi c). 

     (2) Cotele adiţionale stabilite conform alin. (1) nu pot fi mai mari de 50% faţă de nivelurile maxime 

stabilite în prezentul titlu. 

    (3) Criteriile prevăzute la alin. (1) se hotărăsc de către autoritatea deliberativă a administraţiei publice 

locale. 

     (4) Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe 

teren cu până la 500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local. 

    (5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri şi impozitul pe teren cu până la 500% pentru 

clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan.  

     Impozitul se  va majora cu 20% atat pentru cladiri cat si pentru terenurile neingrijite. 

    (6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor şi terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin 

hotărâre a consiliului local. 

    (7) Clădirile şi terenurile care intră sub incidenţa alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local 

conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale. 

    (8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                          Anexa nr.2 la H.C.L. NR….. ..   / 21.12.2022 

 

 

Lista actelor normative  prin care sunt instituite impozite si taxe locale în perioada 2017-2021 :  

 

 Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  

 O.G. 92/2003 – Codul de Procedura Fiscală , cu modificările şi completările ulterioare; 

  Legea nr. 227/2015 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Legea 207/2015 Codul de Procedura Fiscală cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Anul    Nr. Si data  Hotărârii Consiliului Local Bira 

 

  2017 H.C.L. nr.62/22.12.2016 

  2018 H.C.L. nr.72/22.12.2017 

  2019 H.C.L. nr. 74 / 13.12.2019 

  2020 H.C.L. nr.51/10.12.2020 și H.C.L. nr.4/08.01.2021 

  2021 H.C.L.NR.70/20.12.2021 



 
 

 

                                                                                                 

Anexa nr.3 

                                                                            La H.C.L. nr. …. / 21.12.2022 

 

 

 

Procedura de calcul si plata  precum si utilizarea taxelor prevazute la capitolul IX -Alte impozite si taxe 

locale 

   

    

 

 

             Cap.l.Dispozitii generale 

 

              1.Taxele stabilite la  capitolul IX Art 486 alin (1) si (2) - Alte taxe locale au fost instituite la 

utilajele și echipamentele nominalizate,în urma inventarierii acestora  la proprietari și în concordanță cu 

evidențele existente la primărie privitor la mijloacele de transport  la care nu este obligatorie 

înmatricularea și care sunt înregistrate de primărie. 

            

   2.Cuantumul taxei a fost stabilit in funcție de :                                                                                        

-   venitul estimativ pe care l-ar  produce fiecare din utilajele si echipamentele  respective 

-   cuantumul  impozitului/taxei   pe mijlocul de transport  ce sunt  înregistrate  pentru care proprietarii 

achită acest impozit anual 

- folosirea infrastructurii  pe raza localitătii noastre  

- impactul asupra mediului inconjurator 

- acoperirea cheltuielilor generate de activitatea de colectare in mod organizat a gunoiului menajer de la 

populatie persoane fizice si juridice 

- investitii pentru materiale in domeniul protectiei civile si sunt fundamentate de necesitatea acoperirii 

cheltuielilor generate de activitatea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta           

             



 
 

  3.Taxele se încaseaza anual pentru : 

-  utilajele și echipamente aducatoare de venituri și care folosesc infrastructura locala,colectarea 

gunoiului menajer de la persoanele fizice si juridice si pentru procurarea de materiale in domeniul 

protectie civile 

Taxele se achita in numerar la casieria primăriei ,prin eliberarea de chitanțe pentru creantele 

bugetelor locale model ITL 001,iar pentru ocuparea si folosirea locurilor publice,zilnic,ori de cate ori  se 

utilizează temporar locurile publice,tot prin eliberare de chitantă, la solicitarea  beneficiarului. 

             

  4.Evidenta analitică și urmărirea  încasărilor va fi condusă de serviciul de impozite și taxe din 

cadrul primăriei.  

 

             5.Sumele încasate din aceste taxe se fac venit la bugetul local  la ,,Alte impozite și taxe’’-simbol 

21A185000  

    

  6.Controlul respectării regulilor prevăzute în prezentul regulament se face de către 

împuterniciții primarului Comunei Bâra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




