
 
 
                                                                                                              Anexa nr.1 la  
 
                                                                                                Hotararea nr. 43 din 16.12.2020 
                                               
 
 
                                                                        T A B E L  
 

CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE, ALTE 
TAXA ASIMILATE ACESTORA, PRECUM SI AMENZILE APLICABILE INCEPAND CU 

ANUL FISCAL 2021. 
 

I. CODUL FISCAL – TITLUL IX – Impozite si taxe locale 
            
             
                                                CAPITOLUL  II  - IMPOZITUL SI TAXA PE CLADIRI 
                                                                     VALORILE  IMPOZABILE 
                        Pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri in cazul persoanelor fizice 
Art.457 alin.2 

                       Valoarea impozabila –  
lei/mp 

 
 
 
                          Tipul cladirii 

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

Fara instalatii de 
apa, canalizare, 
electricitate sau 
incalzire  

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

 
1100 

 
660 

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

 
330 

 
220 

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

 
220 

 
192 

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

 
138 

 
82 

E. In cazul contribuabilului care detine laa aceeasi adresa 
incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau mansarda, 
utilizate ca locuita, in oricare dintre tipurile de cladiri 
prevazute la lit. A – D. 

75 % din suma care 
s-ar aplica cladirii 

75 % din suma care 
s-ar aplica cladirii 

F. . In cazul contribuabilului care detine laa aceeasi adresa 
incaperi amplasate la subsol, demisol si/sau mansarda, 
utilizate in alte scopuri de cat cel de locuinta , in oricare 
dintre tipurile de cladiri prevazute la lit. A – D. 

50 % din suma care 
s-ar aplica cladirii 

50 % din suma care 
s-ar aplica cladirii 



 
                                                    CAPITOLUL  III – IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN 
                             Impozitul/taxa pe terenurile amplasate in intravilan – terenuri cu constructii 
 
Art.465 alin.2 

Nivelurile impozitului/taxei, pe rang de localitate 
- lei/ha - 

Zona in cadrul localitatii 

IV  * V    ** 
 

A 1374 1100 
B 1100 825 

 *satul Oancea se incadreaza in rangul IV 
 ** satul Slobozia Oancea se incadreaza in rangu V 

 
        IMPOZITUL/TAXA  PE TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN - ORICE ALTA 
CATEGORIE DE   FOLOSINTA DECAT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCTII 
Art.465. alin.4                                                                                                              - lei/ha - 
Nr.crt  Categoria de folosinta Zona  A Zona B 

1 Teren arabil 31 23 
2 Pasune  23 21 
3 Faneata  23 21 
4 Vie  51 38 
5 Livada  58 51 
6 Padure sau alt teren forestier 31 23 
7 Teren cu ape 17 15 
 
 

IMPOZITUL/TAXA  PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN 
 

Art. 465 alin.7                                                                                                                       - lei/ha - 
Nr.crt 
 

Categoria de folosinta             Impozit (lei)* 

1 Teren cu constructii 34 
2  Teren arabil  55 
3  Pasune si faneata 31 
4  Vie pe rod 60 
5  Livada pe rod 61 
6 Padure sau alt teren cu vegetatie forestiera 18 
7 Teren cu amenajari piscicole 37 
8 Teren cu apa altul decat cel cu amenajari piscicole 6 
* terenurile aflate in extravilan se incadreaza in zona  A si B 
 
 
                      CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
Art.470  alin.2 
           
               Mijloace de transport cu tractiune mecanica        

 lei/ 200 cm3  sau fractiune din 
aceasta 



 

1.  Motociclete, tricicluri, cvaditricicluri si autoturisme cu capacitatea 
cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv 

8 

2. Motociclete, tricicluri, cvaditricicluri si autoturisme cu capacitatea 
cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv 

10 

3. Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 1.601cm³ si 2.000 cm3. 
inclusiv 

20 

4. Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 
inclusiv 

79 

5. Autoturisme cu capacitate cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3 
inclusiv 

159 

6. Autoturisme cu capacitate cilindrica de peste 3001 cm3 319 
7. Autobuze, autocare,microbuze 26 
8. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima 
autorizata de pana la 12 tone 

33 
 

9. Tractoare inmatriculate 20 
                         Vehicule inregistrate      lei /200 cmc 
1.Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica< 4.800 cmc 4 
2.Vehicule inregistrate cu capacitate cilindrica > 4.800 cmc 6 
3. Vehicule fara capacitate cilindrica evidentiata 165 lei/an 
 
Art. 470 alin.5 

 

Impozitul 
(în lei/an) 

 
 
Numărul de axe și greutatea brută 
încărcată maximă admisă 
 

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

echivalentele recunoscute 

Alte sisteme de suspensie 
pentru axele motoare 

două axe 

Masa de cel puțin 12 tone, 
dar mai mică de 13 tone 

0 155 

Masa de cel puțin 13 tone, 
dar mai mică de 14 tone 

155 429 

Masa de cel puțin 14 tone, 
dar mai mică de 15 tone 

429 603 

Masa de cel puțin 15 tone, 
dar mai mică de 18 tone 

603 1365 

Masa de cel puțin 18 tone 603 1365 
 
             
  Masa totala maxima autorizata/ remorci 
Art.470  alin.7 

 
Impozit  (lei) 

a. pana la 1 tona inclusiv 10 
b. peste 1 tona , dar nu mai mult de 3 tone 37 
c. peste 3 tone, dar numai mult de 5 tone 57 
d. peste 5 tone 71 



 
Art.470.alin.8                                                     Mijloace de transport pe apa 
                                                                                  
1. luntre,barci fara motor,folosite pentru pescuit si uz personal 23 
2. barci fara motor folosite in alte scopuri 61 
3. barci cu motor 231 
 

 
 

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI 
AUTORIZATIILOR 

Art.474 alin.(1) 
1.Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism - lei - 

Suprafata pentru care se obtine certificatul de urbanism  
a) pana la 150 mp inclusiv 3 
b) intre 151 si 250 mp inclusiv 4 
c) intre 251 si 500 mp inclusiv 5 
d) intre 501 si 750 mp inclusiv 6 
e) intre 751 si 1.000 mp inclusiv 7 
f) peste 1.000 mp 7 + 0,005 lei/mp pentru ce 

dapaseste 1000 mp 
Art.474 alin.(4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre 
comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primar sau 
structurile de specialitate din cadrul Consiliului judetean. 

 
17 lei 

Art.474 alin.5 Taxa de eliberare a autorizatiilor de construire pentru 
cladiri folosite ca locuinta si anexe la locuinta 

0,5 % din valoarea 
autorizata a lucrarii 

Art.474 alin.(10) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje sau 
excavari. 

17 lei/mp 

Art.474 alin.(14) Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru 
chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe caile si in spatiile 
publice, precum si pentru amplasarea corturilor si a panourilor de afisaj, 
a firmelor si reclamelor  

 
 

8 lei/mp 
 

Art. 476 alin.(15) Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile 
de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, 
termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu 

 
 

15 lei/racord 
Art.474 alin.(16) taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura 
stradala si adresa 

10 lei 

     
TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZATIILOR PENTRU DESFASURAREA UNOR 

ACTIVITATI 
Art.475     
Art.475 alin.1 – Taxa pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de 
functionare 

 
22 lei 

Art.475 alin.2 – Taxa pentru eliberarea atestat de producator, 
carnet de comercializare 

 
88 lei 

Art.475 alin.3 – Taxa pentru eliberare/vizare anuala a 
autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de alimentatie 
publica: 

 



- pentru suprafata de pana la 500 mp inclusiv 4.000 lei 
- pentru suprafata mai mare de 500 mp 8.000 lei 
        
  CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI     
                                                                 PUBLICITATE 
 
Art.477 alin. 5 – Cota taxei pentru servicii de reclamă si 
publicitate  

3 % la valoarea serviciilor 

  
              TAXA PENTRU AFISAJ IN SCOP DE RECLAMA SI PUBLICITATE 

Art.478 alin.2 
a) in cazul unui afisaj situat in locul in care persoana 
deruleaza o activitate economica 

 
35 

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

 
25 

 
CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 
Art.481 alin.2 
a) spectacole artistice sau activitati stabilite prin lege 

2 % din suma incasata din bilete sau 
abonamente 

b) alte manifestari artistice 5 % din suma incasata din bilete sau 
abonamente 

                                   
CAPITOLUL IX – ALTE TAXE LOCALE 

Art.486 
4. taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale 
administrativa 

500 lei 

5. Eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau alte 
asemenea planuri 

35 lei 

 
 

CAPITOLUL XI – SANCTIUNI 
 

Art.493 alin.3 – Contraventia prevazuta la alin.2 lit.(a) se sanctioneaza cu amenda de 200 lei  iar cea de 
la lit.(b)cu amenda de 500 lei  -  pentru persoane fizice . 
Art.493.alin.4 – Incalcarea normelor tehnice privind tipizarea,inregistrarea,vizarea,evidenta si 
gestionarea, dupa caz a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole constituie contraventie si se 
sanctioneaza cu amenda de 1000 lei. 
Art.493 alin.5 – Contraventia prevazuta la alin.2 lit.(a) se sanctioneaza cu amenda de 600 lei iar cea de 
la lit.(b) cu amenda de 1500 lei – pentru persoane juridice. 
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