ROMÂNIA
COMUNA DOBARCENI
CONSILIUL LOCAL DOBARCENI
JUDEŢUL BOTOŞANI
TEL/ FAX: 0231567013

ANUNT

În conformitate cu art. 6 din Legea nr. 52/2003 a transparenței decizionale
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, vă aducem la cunoștință că
au fost inițiate următoarele proiecte de Hotărâre care urmează a fi supuse aprobării
Consiliului Local.
Propunerile, sugestiile și opiniile din partea persoanelor interesate se pot depune în
scris la secretarul municipiului sau la adresa de e-mail: secretar@primariaradauti.ro, în 10
zile calendaristice de la afișarea proiectului, cu menționarea proiectului pentru care se
trimit propuneri. Trimiterea se poate face si prin e-mail primaria_dobirceni@yahoo.com,

Secretar general

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL DOBÂRCENI
JUDETUL BOTOŞANI

HOTĂRÂRE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2021 la nivelul Comunei Dobârceni
,
Consiliul Local al Comunei Dobârceni , Judetul Botoşani.
Având în vedere art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că, 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 30 aprilie ținând cont de rata inflației
pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice.
Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea
impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020, consiliile locale vor utiliza rata inflației de
4,6%”.
Propunerile de modificare a impozitelor și taxelor pentru anul următor sunt grupate în
2categorii:
1. Indexarea cu indicele general al inflației Codul Fiscal obligă autoritățile locale să
indexe-ze anual impozitele și taxele cu un indeice comunicat de Ministerul Finanțelor Publice.
Inflație pe 2019 aplicată pentru 2021: 3,8%
2. Majorări ale taxelor existente sau adoptarea unor noi taxe locale/speciale.
Principii urmărite:
• Impozitarea echitabilă (egală) a unor situații/bunuri similare
• Corectarea unor situații/fenomene prin utilizarea taxelor sau a unor cote
adiționale(impozitele și taxe ca parghie fiscală)
• Colectarea unor fonduri suplimentare pentru susținerea programelor de investiții și
acoperirea pierderii de resurse bugetare generate de modificările legislative.
Având în vedere prevederile legale:



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



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



Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b) alin.(4), lit.c), art. 136, art. 139 alin.(1), alin.(3),

lit.c) și alin.(5) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1 - Se aprobă impozitele şi taxele locale, pentru anul 2021, aplicabile la nivelul Comunei
Dobârceni , conform , cu anexele de la nr. 1 la nr. 6 , parte integrantă din prezenta hotărâre
ART.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul fiscal 2021
ART.3. Categoriile de persoane fizice care vor beneficia de reduceri la plata
impozitelor pe clădiri, teren si mijloace de transport:
-Veteranii, si văduvele veteranilor de război necăsătorite pe clădirea de
domiciliu, teren cc si extravilan(5 HA) si mijloace de transport-proprietari sau coproprietari
-răniţii în Revolutia din Decembrie 1989. clădiri situatã la adresa de domiciliu şi terenul
aferent, pentru autoturisme hycomat, mototriciclu -proprietari sau coproprietari
-persoanele cu handicap grav sau accentuat,persoanele incadrate in gradul I de
invaliditate,respective a reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai
minorilor incadrati in gradul I de invalidiitate pe cladirea de domiciliu si impozitul pe teren aferent
constructiei.(c.c) si mijloace de transport -proprietari proprietari sau coproprietari
Scutirile se fac pe baza actelor doveditoare
Art.4. Contribuabilii ce vor achita impozitele pe clădiri , teren si impozit mijloace transport
până la data de 31 martie 2021 vor beneficia de o bonificatie de 10 %. pentru debitele mai mari de
50 lei
Art.5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează : Primarul comunei Dobârceni
, prin Compartimentul
financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Dobârceni .
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului BOTOŞANI în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei

Presedinte de sedintă,

Contrasemnează ,
Secretarul comunei,
Cimbru Liliana

PRIMĂRIA COMUNEI DOBÂRCENI

JUDEŢUL BOTOŞANI
Nr..___________________
REFERAT DE SPECIALITATE
la
proiectul
Hotărârii
Consiliului
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

Potrivit

Local

Având în vedere art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu

modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că, 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 30 aprilie ținând cont de rata inflației
pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice.
Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea
impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020, consiliile locale vor utiliza rata inflației de
4,6%”.
Propunerile de modificare a impozitelor și taxelor pentru anul următor sunt grupate în
2categorii:
1. Indexarea cu indicele general al inflației Codul Fiscal obligă autoritățile locale să
indexe-ze anual impozitele și taxele cu un indeice comunicat de Ministerul Finanțelor Publice.
Inflație pe 2019 aplicată pentru 2021: 3,8%
2. Majorări ale taxelor existente sau adoptarea unor noi taxe locale/speciale.
Principii urmărite:
• Impozitarea echitabilă (egală) a unor situații/bunuri similare
• Corectarea unor situații/fenomene prin utilizarea taxelor sau a unor cote
adiționale(impozitele și taxe ca parghie fiscală)
• Colectarea unor fonduri suplimentare pentru susținerea programelor de investiții și
acoperirea pierderii de resurse bugetare generate de modificările legislative.
Având în vedere prevederile legale:


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



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



Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b) alin.(4), lit.c), art. 136, art. 139 alin.(1), alin.(3),

lit.c) și alin.(5) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ,
;
Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre, cu toate anexele,
care fac parte integrantă din aceasta, în forma actuală.

Referent,
Popa Ana Maria

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL DOBÂRCENI
JUDEŢUL BOTOŞANI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2021
la nivelul Comunei Dobârceni ,

Consiliul Local al Comunei Dobârceni , Judeţul Botoşani.
analizând Expunerea de motive a primarului comunei si proiectul de hotarare , prin care
se propune aprobarea impozitelor si taxelor locale,pentru anul 2021, la nivelul Comunei Dobârceni
;
având în vedere
Având în vedere art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că, 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 30 aprilie ținând cont de rata inflației
pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice.
Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea
impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020, consiliile locale vor utiliza rata inflației de
4,6%”.
Propunerile de modificare a impozitelor și taxelor pentru anul următor sunt grupate în
2categorii:
1. Indexarea cu indicele general al inflației Codul Fiscal obligă autoritățile locale să
indexe-ze anual impozitele și taxele cu un indeice comunicat de Ministerul Finanțelor Publice.
Inflație pe 2019 aplicată pentru 2021: 3,8%
2. Majorări ale taxelor existente sau adoptarea unor noi taxe locale/speciale.
Principii urmărite:
• Impozitarea echitabilă (egală) a unor situații/bunuri similare

• Corectarea unor situații/fenomene prin utilizarea taxelor sau a unor cote
adiționale(impozitele și taxe ca parghie fiscală)
• Colectarea unor fonduri suplimentare pentru susținerea programelor de investiții și
acoperirea pierderii de resurse bugetare generate de modificările legislative.
Având în vedere prevederile legale:


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



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



Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b) alin.(4), lit.c), art. 136, art. 139 alin.(1), alin.(3),

lit.c) și alin.(5) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂŞTE
ART.1 - Se aprobă impozitele şi taxele locale, pentru anul 2021, aplicabile la nivelul Comunei
Dobârceni , conform , cu anexele de la nr. 1 la nr. 6 , parte integrantă din prezenta hotărâre
ART.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu anul fiscal 2021
ART.3. Categoriile de persoane fizice ,care vor beneficia de reduceri la plata impozitelor pe
clădiri
ri ,teren si mijloace de transport
-Veteranii, si văduvele veteranilor de război necăsătorite pe clădirea de domiciliu, teren
intrav si extrav pina la 5 ha si mijloace de transport-proprietari sau coproprietari
-răniţii în Revolutia din Decembrie 1989. pe impozitul pe clãdiri pentru locuinta situatã la
adresa de domiciliu; impozitul pe clampozitul pe mijloacele de transport-proprietari sau coproprietari
-persoanele cu handicap grav sau accentuat,persoanele incadrate in gradul I de invaliditate,respective
a reperzentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I
de invalidiitate pe cladirea de domiciliu si impozitul pe teren aferent constructiei.(c.c) si mijloace
de transport -proprietari sau coproprietari
Scutirile se fac pe baza actelor doveditoare
Art.4. Contribuabilii persoane fizice ce vor achita impozitele pe clădiri , teren cc extravilan si impozit
mijloace transport până la data de 31 martie 2021 vor beneficia de o bonificatie de 10 %, pentru
debitele mai mari de 5o lei
Art.5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează : Primarul comunei Dobârceni
, prin Compartimentul
financiar contabil din cadrul Primăriei comunei Dobârceni .
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului BOTOSANI în vederea
exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului

comunei

Initiator,
PRIMAR
Bunduc Dorel
AVIZEAZA ,

SECRETAR GENERAL

PRIMĂRIA COMUNEI DOBÂRCENI
JUDEŢUL BOTOŞANI

NR____/_______
EXPUNERE DE MOTIVE
Subsemnatul Bunduc Dorel , primar al comunei Dobârceni văzând:
- prevederile art.16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu
modificările
şi
completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr.227/08.09.2015 privind Codul fiscal, Titlul IX privind impozitele şi taxele
locale, art.495 lit f); Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței
produselor din sectorul agricol ; Hotărârii Guvernului nr. 1.091/2014 pentru stabilirea salariului de
bază
minim
brut
pe
ţară
garantat
în
plată;
prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare; ale Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările
ulterioare;
prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare,
În temeiul prevederilor art.27, art.36 alin (2) lit b), alin (4) lit.c) şi al prevederilor art. 45alin.2 lit.c)
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
in temeiul prevederilor art.27, art.36, alin.(2) lit.b) , alin (4) lit.c)si art. 45 alin. (2) lit.c şi art.115
alin.(1) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
Propunem aprobarii plenului consiliului local , mai jos impozitele si taxele locale conform
anexelor 1-7 ,anexe care fac parte integrantă din prezenta Proiectul de hotarare si anume:
Anexa 1- Impozitul şi taxa pe clădiri cuprinde:
-valorile impozabile pe m² de suprafaţă construită desfăşurată în cazul persoanelor fizice
stabilite în funcţie de rangul localităţii, zona şi numărul de niveluri;
-cotele aplicate asupra valorii clădirilor la persoane fizice si juridice.
Anexa 2- Impozitul şi taxa pe teren cuprinde:
-impozitul pe terenuri amplasate în intravilan-terenuri cu construcţii;
-impozitul pe terenuri amplasate în intravilan-orice altă categorie decât cea de terenuri cu
construcţii;
-impozitul pe terenuri amplasate în extravilan.
Anexa 3- Impozitul pe mijloacele de transport cuprinde:
-Impozitul pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică;
-Impozitul pentru remorci, semiremorci sau rulote;
Anexa 4- Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor

Anexa 5- Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate
Anexa 6- Alte taxe locale
Anexez alaturat prioectul de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2021,
la nivelul comunei Dobârceni,judetul Botosani
PRIMAR
Bunduc Dorel

CONSILIUL LOCAL DOBÂRCENI
COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

Nr.____/_______________
Nota de fundamentare
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021,
la nivelul comunei Dobârceni,judetul Botosani

În aplicarea prevederilor:
Având în vedere art. 491, alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că, 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 30 aprilie ținând cont de rata inflației
pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraiei Publice.
Potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor ”Pentru indexarea
impozitelor și taxelor locale aferente anului 2020, consiliile locale vor utiliza rata inflației de
4,6%”.
Propunerile de modificare a impozitelor și taxelor pentru anul următor sunt grupate în
2categorii:
1. Indexarea cu indicele general al inflației Codul Fiscal obligă autoritățile locale să
indexe-ze anual impozitele și taxele cu un indeice comunicat de Ministerul Finanțelor Publice.
Inflație pe 2019 aplicată pentru 2021: 3,8%
2. Majorări ale taxelor existente sau adoptarea unor noi taxe locale/speciale.
Principii urmărite:
• Impozitarea echitabilă (egală) a unor situații/bunuri similare
• Corectarea unor situații/fenomene prin utilizarea taxelor sau a unor cote
adiționale(impozitele și taxe ca parghie fiscală)
• Colectarea unor fonduri suplimentare pentru susținerea programelor de investiții și
acoperirea pierderii de resurse bugetare generate de modificările legislative.
Având în vedere prevederile legale:


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



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



Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(2), lit.b) alin.(4), lit.c), art. 136, art. 139 alin.(1), alin.(3),

lit.c) și alin.(5) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ,
Prezentăm mai jos impozitele si taxele locale propuse conform anexelor 1-7 ,anexe care fac
parte integrantă din prezenta notă de fundamentare.
Anexa 1- Impozitul şi taxa pe clădiri cuprinde:
-valorile impozabile pe m² de suprafaţă construită desfăşurată în cazul persoanelor fizice
stabilite în funcţie de rangul localităţii, zona şi numărul de niveluri;
-cotele aplicate asupra valorii clădirilor la persoane fizice si juridice.
Anexa 2- Impozitul şi taxa pe teren cuprinde:
-impozitul pe terenuri amplasate în intravilan-terenuri cu construcţii;
-impozitul pe terenuri amplasate în intravilan-orice altă categorie decât cea de terenuri cu
construcţii;
-impozitul pe terenuri amplasate în extravilan.
Anexa 3- Impozitul pe mijloacele de transport cuprinde:
-Impozitul pentru mijloacele de transport cu tracţiune mecanică;
-Impozitul pentru remorci, semiremorci sau rulote;
Anexa 4- Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor
Anexa 5- Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
Anexa 6- Alte taxe locale cuprinde:
-taxa certificate inmatriculare-faetoane,mopede(scutere),tractoare,remorci
-taxe de timbre judiciare si extrajudiciare
-copii Xerox
-taxa inchiriere buldoexcavator
-taxa inchiriere camin
-taxa inchirierea spatiului pentru activitati legate de petrecerea timpului liber
-taxa oficiere casatorii/divort
-concesiuni spatiu primarie
-taxa certificat atestare imobil instainare

-taxa proces verbal vecinatati imobil instainare taxa salubrizare si alte taxe locale

PRIMAR,

Compartiment financiar contabil

ANEXA nr. 1
TABLOUL
CU VALORILE IMPOZABILE,IMPOZITELE ,TAXELE LOCALE SI AMENZILE,STABILITE IN
SUME FIXE
SAU COTE PROCENTUALE PENTRU ANUL 2021
I.
Impozitul pe cladiri si taxa cladiri
A. Persoane fizice
1. CLAIRE REZIDENTIALA-constructie alcatuita din una sau mai multe camera folosite pentru locuit cu
dependintele,
dotariel si utilitatile necesare,care satisface cerintele de locuit ale unei personae sau familii;Pentru cladirile
rezidentiale si cladirile
-anexa,aflate in proprietatea persoanelor fizice,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote
de 0.1%,asupra valorii
impozabile a cladirii.
2.
Art.457.
(2) Valoarea impozabila a cladirii exprimata in lei,se determina prin inmultirea suprafetei
construite desfasurate a acesteia,exprimata in metri patrati,cu valoarea impozabila corespunzatoare,exprimata in
lei/mp,din tabelul urmator:
Anexa 1/A1
TIPUL CLĂDIRII
VALOARILE IMPOZABILE
Lei/m²
NIVELURILE APROBATE

NIVELURILE APR

Legea 227/2015

PENTRU ANUL 2020

PENTRU ANUL 20

0.08-0.2%

Procent de modificare 2020/2019 cu rata inflatiei
de 4.6%

Procent de modific
3,8%

Clăd
ire
fără
insta
laţie
elect
rică,
de
apă,
de
cana
lizar
e şi
de
încă
lzire

Clădire
cu
instalatie
electrica,de apa,canalizare si
incalzire

Clădire cu inst
electrica,de
apa,canalizare si inc

600

1046

Tipul cladirii
Clădire cu instalaţie electrică,de
apă,de canalizare şi de încălzire

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

1000

Clădire
fără
instalaţie
electrică,de
apă,de
canalizare şi de
încălzire
Coef
de
corectie 1.10

794

1086

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

300

200

314

265

326

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

200

175

209

231

217

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

125

75

131

99

136

E.În cazul contribuabilului care deţine la 75% din suma
aceeaşi adresă încăperi amplasate la care
s-ar
subsol, la demisol şi/sau la mansardă, aplica clădirii
utilizate ca locuinţă, în oricare dintre
tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D

75%
din
suma care sar
aplica
clădirii

75%
din
suma care sar
aplica
clădirii

75%
din 75% din suma
suma care aplica clădirii
s-ar aplica
clădirii

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

50%
din
suma care sar
aplica
clădirii

50%
din
suma care sar
aplica
clădirii

50%
din 50% din suma
suma care aplica clădirii
s-ar aplica
clădirii

Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată
clădirea, prin înmulţirea acesteia cu
coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

Zona în cadrul localităţii

Rangul localităţii

IV

A

1.10

1.În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin înmulţirea suprafeţei construite
desfăşurate a clădirii, exprimată în m², cu valoarea impozabilă a clădirii, cu cota de impozitare de 0.10 şi
cu coeficientul de zonă şi rang al localitătii(cifrele din Anexa 1A/1).
2.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, exceptând
suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite.
3.Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmeaza:
a)cu 50% pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de
referinta;
b)cu 30% ,pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv,la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinta;
c)cu 10%, pentru cladirea care are o vechime cuprinsa intre 30 de ani si 50 de ani inclusive,la data de 1
ianuarie a anului fiscal de referinta.
4.În cazul în care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare sau extindere, din
punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care
au fost terminate aceste ultime lucrări.

Art.458

2.CLADIRE NEREZIDENTIALA-orice cladire care nu este rezidentiala;
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice,impozitul pe cladiri se
calculeaza prin aplicarea unei cote de 1.30 asupra valorii care poate fi;

a)valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani
anteriori anului de refereinta;
b)valoarea finala a lucrarilor de constructii ,in cazul cladirilor noi,construite in ultimii 5 ani
anteriori anului de referinta;
c)valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate,in cazul
cladirilor dobandite in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta.
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice,utilizate pentru activitati
din domeniul agricol,impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.4% asupra valorii
impozabile a cladirii.
In cazul in care valoarea cladirii nerezidentiale nu poate fi calculate conform prevederilor de mai
sus impozitul se calculeaza prin aplicarea cote de 2% asupra valorii impozabile determinate in cazul
cladirilor rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice.

Art.459
3.CLADIRE CU DESTINATIE MIXTA-cladirea folosita atat in scop rezidential ,cat si
nerezidential;
(1)In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice,impozitul se
calculeaza prin insumarea impozitului calculate pentru suprafata folosita in scop residential conform
art.457 cu impozitul determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential conform art.458.
(2)In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara
nici o activitate economica ,impozitul se calculeaza conform art.457.
(3)Daca suprafetele folosite in scop residential si cele folosite in scop nerezidential nu pot fi
evidentiate distinct,se aplica urmatoarele reguli;
a)in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfasoara nici o
activitate economica,impozitul se calculeaza conform art.457;
b)in cazul in care la adresa cladirii este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara
activitate economica,iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara
activitate economica,impozitul pe cladiri se calculeaza conform prevederilor art.458

Art.460
B. Persoane juridice
Pentru cladiriel rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice,impozitul/taxa
pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0.20% asupra valorii impozabile a cladirii.
Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele
juridice,impozitul/taxa pe cladire se calculeaza prin aplicarea enei cote de 1.30 % ,asupra valorii
impozabile a cladirii.

Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice ,utilizate
pentru activitati din domeniul agricol,impozitul /taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de
0.4% asupra valorii impozabile a cladirii.
In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice,impozitul se
determina prin insumarea impozitului calculate pentru suprafata folosita in scop residential,cu impozitul
calculate pentru suprafata folosita in scop nerezidential.
Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii
intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunuriloraflate in vigoare
la data evaluarii.In cazul in care proprietarul cladrii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii
3 anului de referinta ,cota impozitul taxei pe cladiri este 5% .
Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ teritoriale,
concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte
taxa pe clădire care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatorilor, titularilor dreptului de
administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţiile similare impozitului pe clădiri.
Art.462-Plata impozitului/taxei
(1)Impozitul pe cladiri se plateste anual,in doua rate egale,pana la data de 31 martie si
30septembrie inclusive.
(2)Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri personae fizice si juridice datorat pentru
interg an de catre contribuabili pana la data de 31 martie a anului respective,se acorda o bonificatie de
pana la 10% ,stabilita prin hotarare a consiliului local.
(3) Impozitele/taxele anuale datorate bugetului local de către contribuabili, persoane fizice şi
juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la 31 martie inclusiv a anului în curs.
(4)In cazul in care contribuabilul detine in proprietate mai multe cladiri amplasate pe raza aceliasi
unitati administrative –teritoriale,prevederile alin (2)si (3) se refera la impozitul pe cladiri cumulate.
(5)Taxa pe cladiri se plateste lunar,pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada
de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune,inchiriere,administrare ori
folosinta.

ANEXA nr. 2
Impozitul şi taxa pe teren

II
Art.465.

A. Impozitul /taxa pe teren in cazul unui teren amplasat in intravilan ,inregistrat in registrul agricol la alta categorie de folosinta

decat cea de terenuri cu constructii, se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului ,exprimata in hectare ,cu suma corespunzatoare
din tabelul urmator,exprimate in lei pe hectar,inmultita cu coeficiientii de corectie conf.art.251 alin(5)legea 343/2006

Anexa 2A
Nivelurile aprobate

Nivelurile aprobate

Nivelurile aprobate

Zona în cadrul

Legea 227/2015

pentru anul 2020

pentru anul 2021

localităţii

(lei/m.p.)

(lei/m.p.)

(lei/m.p.)

Rangul localităţii

A

IV

711-1788

IV

IV

856

889

B. Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan se calculează prin înmulţirea suprafeţei exprimată în hectare cu suma

corespunzătoare din tabel, înmulţită cu coeficienţii de corecţie corespunzători prevăzuţi de art.251 alin(5) din Legea 343/01.08.2006.
Anexa 2B/1

Nr.

Categoria de folosinţă

Crt

Nivelurile
aprobate Nivelurile aprobate pentru
pentru anul 2020
anul 2021
Zona(lei/ha)
Zona(lei/ha)

Legea 227/2015
Zona(lei/ha)

coef

coef

1.10

1.10

A

A

A

1

Teren arabil

28

37

38

2

Păşune

21

27

28

3

Fâneaţă

21

27

28

4

Vie

46

61

63

5

Livadă

53

6

Pădure sau alt teren cu 28
vegetaţie forestieră

7

Teren cu apă

15

73

70

38

37

x

20

X

21

X

8

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

9

Teren neproductiv

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X




1 m²=0,0001 ha
Coeficientul de corecţie calculate conform zonei A rangul IV 1.10
C.Impozitul pe terenurile amplasate în extravilan se calculează prin înmulţirea suprafeţei exprimată în hectare cu suma
corespunzătoare din tabel, înmulţită cu coeficienţii de corecţie corespunzători prevăzuţi de art.251 alin(5) din Legea 343/01.08.2006.

Anexa 2C/1
Nr.

Categoria de folosinţă
Legea 227/2015

Nivelurile aprobate
Nivelurile aprobate

crt.
pentru anul 2020

pentru anul 2021
Zona(lei/ha)

Zona(lei/ha)
Zona(lei/ha)
coefficient corectie
coefficient corectie
1.10
1.10

A

A

A

1.

Terenuri cu construcţii

22-31

42

44

2.

Teren arabil

42-50

66

69

3.

Păşune

20-28

37

38

4.

Fâneaţă

20-28

37

38

5.

Vie pe rod

48-55

72

75

6.

Vie până la intrarea pe rod

X

X

7.

Livadă pe rod

48-56

73

8.

Livada până la intrarea pe rod

X

9.

Pădure

8-16

10.

Pădure în vârstă de până la 20 X
de ani

11.

Terenuri cu apă

12.

Terenuri
piscicole

13.

Drumuri şi căi ferate

x

x

x

14.

Teren neproductiv

x

x

x

cu

x

X

X

X

X

X
76

X

x

X

21
x

X

X

1-6

X

X

X

X

X

X

X

X

22
X

x

X

8

amenajări 26-34

X

X

8

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ANEXA nr. 3
III

Impozitul pe mijloacele de transport
Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe
de 200 cm³ sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul urmator.
Art.470 alin(2)
Anexa 3A

Tipuri de autovehicule

Suma în lei, pentru Suma în lei, pentru
Suma în lei, pentru
fiecare grupă de 200
fiecare grupă de 200 cm³ fiecare grupă de 200
cm³ sau fracţiune din
cm³ sau fracţiune din
aceasta
sau fracţiune din acesta
acesta

Nivelul aprobat

Nivelul aprobat

H.G.1309/2012

pentru 2020

Nivelul aprobat
pentru 2021
1.Motorete ,scutere, motociclete şi autoturisme cu 8
capacitatea cilindrică de până la 1600 cm³inclusiv

9

9

2.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 18
cm³ şi 2000 cm³ inclusive

22

23

3.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 72
cm³si 2600 cm³ inclusive

87

90

4.Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 144
cm³ şi 3000 cm³ inclusive

174

181

5.Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 290
cm³

348

361

24

29

30

7.Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată 30
de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturisme de
teren din producţie internă(autoutilitare)

36

38

18

22

23

6.Autobuze, autocare, microbuze

8.Tractoare înmatriculate
II.Vehicole inregistrate –cap clindrica

lei/200 cm3

lei/200 cm3

lei/200 cm3

Vehicole cu cap cilin<4800 cm3

2-4

4

4

Vehicole cu cap cilin>4800 cm3

4-6

6

6

Vehicole fara capacitate cilindrica

50-150lei /an

120 lei/an

125

0-133

139

144

Art.470.alin.(5)
1.Masa de cel putin 12 tone,dar mai mica de 13 tone

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

Anexa 3D
Masa totală maximă autorizată

Legea 227/2015
Impozit (lei/an)

9
a)până la 1 tona inclusiv
b)peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 34
tone
c)peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 52
tone
64
d)peste 5 tone

Nivelurile aprobate
anul 2020
Impozit (lei/an)

pentru Nivelurile aprobate pentru
anul 2021
Impozit (lei/an)

10
41

10
43

63

65

77

80

3)Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor/taxelor de mai sus, datorate pentru întregul an de către contribuabili până la data
de 31 martie a anului respectiv,se poate acorda o bonificaţie de până la 10% pentru impozitele mai mici de 50 lei stabilită
prin hotărâre de consiliu local.

BONIFICAŢIE-contribuabili personae fizice si juridice
Aprobată
Categoria
de Prevăzută
de
Codul
impozit
Fiscal/Legea 227/2015
pentru anul 2018

Aprobata

Aprobata

pentru anul 2020

pentru anul 2021

Impozit clădiri

Până la 10%

10%

10%

10%

Impozit teren

Până la 10%

10%

10%

10%

Impozit auto

Până la 10%

10%

10%

10%

ANEXA nr. 4

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor

Art.474.alin(1) – Taxa pentru Legea 227/2015
eliberarea
certificatului
de
urbanism în mediul rural

Nivelurile aprobate
pentru anul 2020

Nivelurile
aprobate
pentru
2021

anul

Suprafaţa pentru care se obţine
certificatul de urbanism:
a)până la 150 m² inclusiv

5-6lei

b)între 151 m² şi 250 m² inclusiv
c)între 251 m² şi 500 m² inclusiv
d)între 501 m² şi 750 m² inclusiv

6-7lei
7-9 lei
9-12 lei

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

e)între 751 m² şi 1000 m² inclusiv

12-14 lei

f)peste 1000 m²

14+0,01
lei/m²
pentru fiecare m² 7+0,005 lei/m² pentru +0,005 lei/m²
pentru
care
depăşeşte
fiecare m²
1000 m²
fiecare m²
care depăşeşte 1000 m²
care depăşeşte
1000 m²

Art.474 alin.(14) Taxa pentru
eliberarea autorizaţiei de construire
pentru chioşcuri, tonete, cabine,
spaţii de expunere, situate pe căile şi
în spaţiile publice, precum şi pentru
amplasarea corpurilor şi a panourilor
de afişaj, a firmelor şi reclamelor.

între 0 şi 8 lei 8 lei/m² de suprafaţă
inclusiv
pentru
fiecare m² de ocupată de
suprafaţă ocupată construcţie
de construcţie

8 lei/m²
suprafaţă
ocupată de
construcţie

de

Legea 227/2015

Nivelurile aprobate
pentru anul 2020

Nivelurile
aprobate
pentru
2021

Art.474 alin.(15)
Taxa pentru
eliberarea unei autorizaţii privind
lucrările de racorduri şi branşamente între 0 şi 13 lei 14 lei pentru
pentru
la reţele publice de apă, canalizare, inclusiv
fiecare racord
fiecare racord
gaze,

anul

15

termice, energie electrică, telefonie şi
televiziune prin cablu
Art.474 alin(4) Taxa pentru avizarea
certificatului de urbanism de către
comisia de urbanism şi amenajare a între 0 şi 15 lei 16 lei
teritoriului, de către primar sau de inclusiv
către structurile de specialitate din
cadrul consiliului judetean.
Art.474 alin(16) Taxa pentru
9
eliberarea
certificatului
de
între 0 şi 9 lei
nomenclatură stradală şi adresă.
inclusiv
Art.475
alin.(1)-Taxa
pentru
21
eliberarea autorizaţiilor sanitare de
Intre
0
si
20
lei
funcţionare.
inclusiv

17

9

22

Art.486
alin.(5)-Taxa
pentru
33 lei pentru fiecare m²
eliberarea de copii heliografice de pe
Intre
0
si
32
lei
34
sau
planuri cadastrale sau de pe alte
asemenea planuri deţinute de pentru fiecare m²
fracţiune de m²
sau
consiliile locale.
fracţiune de m²
Art.475alin(2)-Taxa
pentru
84 lei
eliberarea
atestatelor
de
Intr
0
si
80
lei
producător,respective carnete de
inclusiv
comercializare /an

87

Art.475alin.(3)lit a si b-Taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea
activităţii de alimentaţie publică
Specificare

Legea 227/2015

Nivelul aprobat

Nivelul
aprobat

pentru anul 2020

pentru
2021

-lei
-leiTaxa pentru eliberarea/ vizarea
361
anuală a autorizaţiei privind
desfăşurarea
activităţii
de a)pana la 4000 lei
–pentru o sup.de
alimentaţie public/alte activitati
pana la 500 mp
inclusiv

373

b)intre 4000-8000 481
lei pentru sup. ce
depaseste 500 mp

499

anul

Anexa nr 5
Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate
Art.478
Specificaţie

Legea 227/2015

Art.478 alin.(2)-Taxa pentru
afisaj în scop de reclamă şi
între 0 şi 32 inclusiv
publicitate,taxa firma
a)în cazul unui afişaj situat
în locul în care persoana
derulează
o
activitate
economică.
b)în cazul oricărui alt panou,
afişaj sau structură de afişaj
pentru
reclamă
şi între 0 şi 23 inclusiv
publicitate.

Nivel
aprobat Nivel
aprobat
pentru anul 2020 pentru anul 2021

33

34

24

25

Taxa zilinica pentru utilizarea temporara a locurilor publice 15 lei/zi

Art.489 alin(2)
Cotele aditionale nu pot fi mai mari de 50%

Cote stabilite prin cod fiscal
0%-50%

16lei/zi

cote stabilite
0%

alin(4)-pt terenurie agricole nelucrate 2 ani
consecutiv CL pote majora imp.pana la 500%

0%-500%

0%

0%-500%

0%

alin(5)pt cladirile si terenurile din intravilan
neingrijite CL poate majora imp.pana la 500%

ANEXA nr.6
Privind taxe de timbre si alte taxe locale ce se vor incasa in anul financiar 2020
1.Taxa certificat inmatriculare :

-faetoane(carute) 10 lei+cv placute inmatriculare-mopede(scutere) 20 lei+ cv placute inmatriculare-tractoare 100 lei+cv placute inmatriculare-remorci
50 lei+cv placute inmatriculare –

2.Taxe timbre
-autentificare procuri-10 lei
-eliberarea certificatelor,adeverintelor si a oricaror alte inscrisuri prin care se atesta un fapt sau o
situatie-5 lei
-eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor,pe cap de animal:
a.pentru animale sub 2 ani- 5 lei
b.pentru animale peste 2 ani- 2 lei
-certificarea(transcrierea) transmisiunii proprietatii asupra animalelor,pe cap de animal,in bilete
de proprietate:
a.pentru animale sub 2 ani-2 lei
b.pentru animale peste 2 ani-2 lei
-inregistrarea la cerere in actele de stare civila a desfacerii casatoriei -10 lei
-transcrierea la cerere in registrele de stare civila romane a actelor de stare civila intocmite de de
autoritatile straine-10 lei
-eliberarea altor certificate de stare civila in locul celor pierdute,sustrase,distruse sau deteriorate20 lei
-certificatul de atestare fiscala daca se solicita eliberarea in aceiasi zi;
a.pentru personae fizice-20 lei
b.pentru personae juridice-50 lei
-certificatul de atestare fiscala daca se solicita eliberarea in termen de 30 zile:
a.pentru personae fizice si juridice -4 lei
3.Copii Xerox-0.50 lei/pagina
4.Taxa inchiriere buldoexavator:
a.persoane fizice-120 lei/ora (se calculeaza de la ora plecarii utilajului din unitate – pana la
ora revenirii în unitate )
b.persoane juridice-150 lei/ora (se calculeaza de la ora plecarii utilajului din unitate – pana
la ora revenirii în unitate )
5.Taxa inchiriere camin DOBARCENI:
a.nunti-500 lei
b.praznice-100 lei
c.botezuri-250 lei
d.discoteci-50 lei
e.spectacole ,filme-20 lei/ora
f.sedinte,simpozioane-10 lei/ora
7.Taxa inchiriere camin BRATENI
a.nunti-100 lei
b.botezuri si praznice-50 lei
c.discoteci-30 lei
d.spectacole,filme-10 lei/ora
e.sedinte,simpozioane-10 lei/ora
8.Inchirierea saptiului pentru activitati legate de petrecerea timpului liber-agrement,altele
decat cele prevazute anterior-150 lei/luna(sala mica)

9.Taxa oficiere casatorii simbata si duminica si sarbatori legale-150 lei
10.Certificat atestare imobil instarainare-25 lei
11.Proces verbal vecinatati imobil insrainare-25 lei
12.Taxa desfacerea casatoriei-500 lei art.486 alin (4)
13.Taxa inregistrare contract arenda/act aditional-10 lei/ha si fractiune de hectar
14.Taxa inregiatrare oferta vanzare teren extravila-100 lei/ha
15.Adeverinta ptr.una si aceiasi pers-10lei
16.Autentificare semnatura-10 lei
17.Taxa deschidere procedura succesorala-20 lei
18.Taxa de pescuit-pe zi=30lei;pe luna=150 lei;taxa anuala =500 lei
19.Taxa pentru folosirea forezei la subtraversari prntru racordarea la reteaua de apa a populatiei din
comuna in suma de 30 lei/ml

