Anxă la HCL nr. _____ / 29.12.2020

TABLOUL
CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA,
PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE DE COMUNA DOBROESTI ÎN ANUL FISCAL 2021

CAPITOLUL I - Consideratii generale (art. 453 din legea 227/2015)
a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă;
b) clădire - orice construcţie situată deasupra solului şi/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosinţa sa, şi care are una sau mai multe încăperi
ce pot servi la adăpostirea de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalaţii, echipamente şi altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia
sunt pereţii şi acoperişul, indiferent de materialele din care sunt construite;
c) clădire-anexă - clădiri situate în afara clădirii de locuit, precum: bucătării, grajduri, pivniţe, cămări, pătule, magazii, depozite, garaje şi altele asemenea;
d) clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial;
e) clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială;
f) clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare, care satisface
cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;
g) nomenclatură stradală - lista care conţine denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare
stradă în parte, precum şi titularul dreptului de proprietate al fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează pe fiecare localitate rurală şi urbană şi reprezintă
evidenţa primară unitară care serveşte la atribuirea adresei domiciliului/reşedinţei persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum şi a fiecărui imobil, teren
şi/sau clădire;
h) rangul unei localităţi - rangul atribuit unei localităţi conform legii; i) zone din cadrul localităţii - zone stabilite de consiliul local, în funcţie de poziţia
terenului faţă de centrul localităţii, de reţelele edilitare, precum şi de alte elemente specifice fiecărei unităţi administrativ-teritoriale, conform
documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, registrelor agricole, evidenţelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidenţe
agricole sau cadastrale care pot afecta valoarea terenului.

CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE CLĂDIRI (art. 455-462 din legea 227/2015)
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1. Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care codul fiscal si
hotararea de stabilire a impozitelor locale nu prevede altfel.
2. Incepand cu anul 2016 impozitul/taxa pe clădiri se calculeaza diferit in functie de scopul in care e utilizata acea clădire, fiind definite trei categorii,
astfel:
• clădire rezidenţială - construcţie alcătuită din una sau mai multe camere folosite pentru locuit, cu dependinţele, dotările şi utilităţile necesare,
care satisface cerinţele de locuit ale unei persoane sau familii;
• clădire nerezidenţială - orice clădire care nu este rezidenţială;
• clădire cu destinaţie mixtă - clădire folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial;
3. Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în
folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor,
titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.
IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI IN CAZUL CLĂDIRILOR REZIDENTIALE
Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor rezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.
VALORILE IMPOZABILE în cazul clădirilor rezidentiale detinute de persoane fizice (Art. 457 alin. (1)
•

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:
Nivelurile practicate
în anul 2020
Tipul clădirii

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

Nivelurile aplicabil
în anul 2021,cu un procent de 3,8%(inflatie)
Cu instalatii de apa,
canalizare, electrice si
incalzire (conditii
cumulative)

fara instalatii de apa,
canalizare, electrice si
incalzire

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

1070

642

1110

666

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

321

214

333

222

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

214

187

222

194

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

134

81

139

84

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

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă, încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la
mansardă, utilizate 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
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•

În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul de mai sus 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.
• Asupra valorilor stabilite prin tabelul de mai sus intervine aplicarea anumitor coeficienţi şi procente în vederea stabilirii valorii impozabile a clădirilor
1. Valoarea impozabila a cladirii se ajusteaza in functie de rangul localitatii in care este amplasata cladirea , prin inmultirea valorii determinate cu coeficientulcorespunzator
, prevazut in tabelul urmator:
Zona din cadrul localitatii
Zona A
Zona B

Rangul localitatii
IV
V
1,10
1,05
1,05
1,00

2. În cazul unui apartament amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientii din tabelul de mai sus se reduc cu 0,10
3. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează
a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă
b) cu 30%, pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 si 100 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
c) cu 10%, pentu clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 si 50 de ani, inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
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.
VALORILE IMPOZABILE în cazul clădirilor rezidentiale detinute de persoane juridice
1. Cota de aplicare a impozitului pe cladiri cf.art.460 alin.1 –este de 0,1 % aplicata asupra valorii impozabile
2. 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;
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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:
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2. Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 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. Prevederea nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre
definitivă de declanşare a procedurii falimentului.
3. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe
clădiri este 7,5% (5%+ 2,5%, respectiv aplicarea unei cote aditionale de 50%, in baza art. 489 din legea 227/2015 si a hcl-ului)
4. În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa
de taxă faţă de cea stabilită de 0,1% va fi datorată de proprietarul clădirii
IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI IN CAZUL CLĂDIRILOR NEREZIDENTIALE
Impozitul/taxa pe clădiri în cazul clădirilor nerezidentiale se calculează prin aplicarea unei cote de 1% , respectiv 1,5 % asupra valorii impozabile a clădirii.
VALORILE IMPOZABILE în cazul clădirilor nerezidentiale detinute de persoane fizice
1. Cota de aplicare a impozitului pe cladiri cf.art.458 alin.1 –este de 1 % aplicata asupra valorii impozabile.
1. Valoarea impozabilă în cazul clădirilor nerezidentiale aflate în proprietatea persoanelor fizice este următoarea:
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. 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.
3. În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra valorii
impozabile determinate cf.art.457.
VALORILE IMPOZABILE în cazul clădirilor nerezidentiale detinute de persoane juridice
1.Pentru cladirile nerezidentiale persoane juridice , se aplica cota de 1,5% din valoarea impozabila a cladirii (cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015
privind Codul fiscal , (1,3 % + 0,20 %) prin aplicarea cotei aditionale, de 16 % in baza art. 489 din legea 227/2015 mentionata la art. 3 din prezenta hotarare)
2. 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;
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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
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.Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 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. Prevederea nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre
definitivă de declanşare a procedurii falimentului.
5. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este
7,5% (5%+ 2,5%, respectiv aplicarea unei cota aditionale, de 50% in baza art. 489 din legea 227/2015 si a hcl-ului)
6. În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa
de taxă faţă de cea stabilită de 1,5 %, va fi datorată de proprietarul clădirii.
Notă: În conformitate cu Ordinul 1802/2014 cladirile din patrimoniul unei persoane juridice se reevalueaza simultan (toata grupa) pentru a se evita reevaluarea selectiva
si raportarea in situatiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la date diferite. Astfel, dacă o clădire este reevaluată, toate
celelalte clădiri aparţinând aceluiasi agent economic trebuie reevaluate, in caz contrar, reevaluarea respectivă nu va fi operată in baza de date.

IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI IN CAZUL CLĂDIRILOR MIXTE
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 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial
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
regulilor stabilite pentru clădirile rezidentiale.
3. Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:
- în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform
regulilor stabilite pentru clădirile rezidentiale.
- 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 regulilor stabilite pentru clădirile
nerezidentiale
Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice
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1. 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 regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor rezidentiale detinute de persoanele juridice, cu impozitul
calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor nerezidentiale detinute de
persoanele juridice.

CODUL FISCAL - TITLUL IX – Impozite şi taxe locale
CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN (art. 463-467 din legea 227/2015)

1. Orice persoană care are în proprietate un teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazul în care codul fiscal si hotararea
de stabilire a impozitelor locale nu prevede altfel.
2. Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă,
după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, în
condiţii similare impozitului pe teren.
3. Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă. Pe perioada în
care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren.
4. În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea
sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru
terenul respectiv
5. 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.
6. In cazul condominiilor, stabilirea suprafetei de teren ocupate de cladiri (apartamente), aferent fiecărui apartament, se calculeaza pe baza datelor din Acordul
de asociere/statutul detinut de fiecare Asociatie de proprietari, raportat la suprafata terenului si suprafata utila a apartamentelor.
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IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN
Impozitul pe terenul cu constructii şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă
de până la 400 m2
1. În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400 m2, inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte
prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel:

Zona

NIVELURILE PRACTICATE
ÎN ANUL 2020 - lei/ha **) -

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL 2021,cu un procent de 3.80% - lei/ha **)

Rang IV

Rang V

Rang IV

Rang V

A

792

792

822

822

B

642

642

666

666
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Impozitul pe terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii pentru suprafata ce depaseste
400 m2
1.În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, pentru suprafata care depaseste
400 mp,impozitul/taxa pe teren se stabileste prin inmultirea suprafetei terenului,exprimata in hectare,cu suma corespunzatoare prevazuta in urmatorul tabel:
Zona

Nivelurile aplicabile in anul 2020
-lei/haZONA

Categoria
de
folosinta
Teren
arabil
persoane
fizice
Teren
arabil
persoane
juridice

A

A

B

B

Rang IV

Rang V

Rang IV

Rang V

30

30

30

30

44

44

44

44
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•

•

In cazul terenurilor amplasate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la alta
categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se
stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma
corespunzatoare (prevazuta in tabelul de mai sus), iar acest rezultat se inmulteste cu
coeficientul de corectie corespunzator, toate cele mai sus mentionate sunt conform
art. 465, alin (3), (4) si (5) din Legea nr. 227/2015.
De asemena mentionam faptul ca pentru a obtine suma corecta finala se va adauga
coeficientul 1,10 aferent localitati de rang IV si coeficientul de 1,00 aferent localitati
de rang V.

Zona

Categoria
de
folosinta
Teren
arabil
persoane
fizice
Teren
arabil
persoane
juridice

Nivelurile aplicabile in anul 2021
-lei/haZONA
A

A

B

B

Rang IV

Rang V

Rang IV

Rang V

37

37

37

37

54

54

54

54
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•

•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

In cazul terenurilor amplasate in intravilan, inregistrate in registrul agricol la alta
categorie de folosinta decat cea de terenuri cu constructii, impozitul/taxa pe teren se
stabileste prin inmultirea suprafetei terenului, exprimata in hectare, cu suma
corespunzatoare (prevazuta in tabelul de mai sus), iar acest rezultat se inmulteste cu
coeficientul de corectie corespunzator, toate cele mai sus mentionate sunt conform
art. 465, alin (3), (4) si (5) din Legea nr. 227/2015.
De asemena mentionam faptul ca pentru a obtine suma corecta finala se va adauga
coeficientul 1,10 aferent localitati de rang IV si coeficientul de 1,00 aferent localitati
de rang V.

CAPITOLUL IV – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT (art. 468-472 din legea 227/2015)
Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de
transport, cu excepţia cazurilor în care în codul fiscal prevede altfel.
Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.
Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativteritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru,
după caz.
În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se
datorează de locatar.
În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50% conform hotărârii consiliului local.
În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.
Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport.

8. În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea
fiecărei grup de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
I. Vehicule inmatriculate
(lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta)

NIVELURILE PRACTICATE
ÎN ANUL 2020
12

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL 2021, cu un procent de 3.80%

lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta

lei/200 cm³ sau fracţiune din aceasta

8

8

19

20

77

80

154

160

311

323

6. Autobuze, autocare, microbuze

26

27

7. Alte autovehicule cu masa totală maximă autorizată de până la 12
tone inclusiv *

32

33

8. Tractoare înmatriculate

19

20

1. Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea
cilindrică de până la 1600 cm3, inclusiv
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3,
inclusiv
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3,
inclusiv
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 şi 3000 cm3,
inclusiv
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

* se includ şi autovehiculele de până la 12 tone inclusiv, destinate prin construcţie atât transportului de persoane cât şi de bunuri, automobile mixte, autospecializate

II. vehicule inregistrate

Valori practicate în anul 2020

1. Vehicule cu capacitate cilindrică

Valori propuse prin
Legea 227/2015

Valori aplicabile în anul
2021 cu un procent de
3.80%

lei/200 cm³

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm³

2

2-4

3

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm³

4

4 -6

5

53lei/an

50 – 151 lei/an

55 lei/an

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidenţiată

9. În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal
cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
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Impozitul, în lei, în anul 2020
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă admisă

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

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

Impozitul, în lei, în anul 2021, cu un
procent de 3.80%
Ax(e) motor(oare)
cu sistem de
Alte sisteme de
suspensie
suspensie pentru
pneumatică sau
axele motoare
echivalentele
recunoscute

Vehicule cu 2 axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

142

0

147

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

142

393

147

408

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

393

553

408

574

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

553

1251

574

1299

5. Masa de cel puţin 18 tone

553

1251

574

1299

Vehicule cu 3 axe
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

142

247

147

256

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

247

298

256

309

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

298

658

309

683

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

658

1014

683

1053

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

1014

1575

1052

1635

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

1575

1575

1635

1635

7. Masa de cel puţin 26 tone

1575

1575

1635

1635

14

Vehicule cu 4 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

658

667

683

692

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

667

1042

692

1082

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

1042

1654

1082

1717

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

1654

2457

1717

2550

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

1654

2457

1717

2550

6. Masa de cel puţin 32 tone

1654

2457

1717

2550

10.

În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală
sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Impozitul, în lei, în anul 2021, cu un
procent de 3.80%

Impozitul, în lei, în anul 2020
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată maximă
admisă

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

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

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

Alte sisteme
de suspensie
pentru axele
motoare

Vehicule cu 2+1 axe
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

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

0

64

0

66

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

64

146

66

152

15

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

146

342

152

355

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

342

444

355

461

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

444

799

461

829

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

799

1403

829

1456

9. Masa de cel puţin 28 tone

799

1403

829

1456

Vehicule cu 2+2 axe
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

137

320

142

332

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

320

525

332

545

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

525

772

545

801

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

772

932

801

967

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

932

1529

967

1887

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

1529

2123

1587

2204

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

2123

3224

2204

3347

8. 3347Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2123

3224

2204

3347

9. Masa de cel puţin 38 tone

2123

3224

2204

3347

2351

1754

2440

Vehicule cu 2+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1690
16

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

2351

3197

2440

3318

3. Masa de cel puţin 40 tone

2351

3197

2440

3318

Vehicule cu 3+2 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1494

2073

1551

2152

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

2073

2868

2152

2977

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

2868

4243

2977

4404

4. Masa de cel puţin 44 tone

2868

4243

2977

4404

Vehicule cu 3+3 axe
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

850

1027

822

1066

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

1027

1536

1066

1594

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

1536

2443

1594

2536

4. Masa de cel puţin 44 tone

1536

2443

1594

2536
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11. În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la pct 10, taxa asupra mijlocului
de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
NIVELURILE PRACTICATE
ÎN ANUL 2020

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL 2021 cu un procent de
3.80%(inflatie)

1. Până la 1 tonă, inclusiv

9

9

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

37

38

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

58

60

4. Peste 5 tone

68

71

Masa totală maximă autorizată

Nivelurile din tabelul anterior s-au obţinut prin aplicarea la nivelurile stabilite prin legea 227/2015 .
12. În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

NIVELURILE PRACTICATE
ÎN ANUL 2020

NIVELURILE APLICABILE
ÎN ANUL 2021, cu un procent
de 3.80%(inflatie)

Impozitul, în lei

Impozitul, în lei

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

22

23

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

60

62

3. Bărci cu motor

225

234

4. Nave de sport şi agrement *) (intre o si 800)

225

234

5. Scutere de apă

225

234

Tipuri de mijloace de transport pe apă

18

6. Remorchere şi împingătoare:

X

X

a) până la 500 CP inclusiv

598

621

b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP, inclusiv

973

1010

c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP, inclusiv

1497

1554

d) peste 4.000 CP

2394

2485

195

202

X

0

a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 tone, inclusiv

195

202

b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 tone şi până la 3.000 tone,
inclusiv

300

c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 tone

523

7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale:

311
543

Nivelurile din tabelul anterior obţinute se aplica la nivelurile stabilite prin legea 227/2015 .

CAPITOLUL V – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI AUTORIZAŢIILOR

Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban
Art. 474 alin.(1)

Nivelurile practicate
în anul 2020
Taxa, în lei

Nivelurile propuse prin legea
227/2015

Nivelurile aplicabile în
anul 2021, cu un
procent de
3.80%(inflatie)

7

între 5 – 6

7

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism:
a) Până la 150 m², inclusiv
19

b) Între 151 şi 250 m², inclusiv

8

între 6 – 7

8

c) Între 251 şi 500 m², inclusiv

12

între 7 – 9

12

d) Între 501 şi 750 m², inclusiv

15

între 9 – 12

16

e) Între 751 şi 1.000 m², inclusiv

18

între 12 – 14

19

18 + 0,01 lei/m² pentru
fiecare m2 care
depăşeşte 1.000 m²

14 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m2
care depăşeşte 1.000 m²

19 + 0,01 lei/m² pentru
fiecare m2 care
depăşeşte 1.000 m²

f) Peste 1.000 m²

Nivelurile de la lit din tabelul anterior s-au obţinut prin aplicarea la nivelul maxim stabilit prin Legea 227/2015 a unei cote aditionale de 20 %, conform art..489
din legea 227/2015 privind codul fiscal si HCL-ului.
Taxa pt.eliberarea certificatului de urbanism pt.o zona rurala este egala cu 50% din taxa stabilita conform. alin.1

Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

Niveluri 2020

Nivelurile propuse prin
legea 227/2015

Niveluri 2021, cu un
procent de 3.80%(inflatie)

11 lei pentru
fiecare m2 afectat

între 0 – 15 lei pentru
fiecare m2 afectat

11 lei pentru
fiecare m2 afectat

Art. 474 alin. (10)

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

Nivelurile propuse prin
legea 227/2015

11 lei pentru
fiecare m2 de
suprafaţă ocupată
de construcţie

Art. 474 alin. (14)

20

Niveluri 2021

Niveluri 2020

între 0 – 8 lei pentru
fiecare m2 de suprafaţă
ocupată de construcţie

11 lei pentru
fiecare m2 de suprafaţă
ocupată de construcţie

Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi
branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie
electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

Niveluri 2020

Nivelurile propuse prin
legea 227/2015

Niveluri 2021, cu un
procent de 3.80%(inflatie)

Art. 474 alin. (15)

17 lei pentru
fiecare racord

între 0 – 13 lei pentru
fiecare racord

18 lei pentru
fiecare racord

Taxa 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

Niveluri 2020

Nivelurile propuse prin
legea 227/2015

Niveluri 2021, cu un
procent de 3.80%)

19 lei

între 0 – 15 lei

20 lei

Niveluri 2020

Nivelurile propuse prin
legea 227/2015

Niveluri 2021, cu un
procent de 3.80%)

12 lei

între 0 – 9 lei

12 lei

Art. 474 alin (4)
Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă
Art. 474 alin. (16)

Nivelul din tabelul anterior s-au obţinut prin aplicarea la nivelul maxim stabilit prin Legea 227/2015 a unei cote aditionale de 20%, conform art..489 din legea
227/2015 privind codul fiscal si HCL-ului.
Art.475, ali.1
Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare

Niveluri 2020

Nivelurile propuse prin
legea 227/2015

Niveluri 2021, cu un
procent de 3.80%)

21 lei

între 0 – 20 lei

22 lei

Nivelurile propuse prin legea
227/2015

Niveluri aplicabile în anul
2021, cu un procent de

Niveluri practicate
Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte în anul 2020
asemenea planuri, deţinute de consiliile locale.
Art. 486 alin. (5)
41 lei

21

3.80%)
0 – 32 lei inclusiv

43 lei

Taxa
emitere/vizare
Taxa pentru eliberarea atestatului de producător si a carnetului de
practicată în 2020
comercializare a produselor din sectorul agricol.

Nivelurile propuse prin
legea 227/2015

Taxa emitere/vizare
aplicabilă în 2021, cu un

procent de 3.80%)

Art. 475 alin. (2) – Compartiment Registrul Agricol
105 lei

între 0 – 80 lei

109 lei

Nivelul din tabelul anterior s-au obţinut prin aplicarea la nivelul maxim stabilit prin Legea 227/2015 a unei cote aditionale de 20%, conform art..489 din legea
227/2015 privind codul fiscal si HCL-ului.
CAPITOLUL VI – TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

NIVELURILE
PRACTICATE ÎN ANUL
2020

Niveluri propuse prin legea
227/2015

Art. 478 alin. (2)

NIVELURILE APLICABILE ÎN
ANUL 2021, cu un procent de
3.80%)

lei/m2 sau fracţiune de m2

lei/m2 sau fracţiune de m2

lei/m2 sau fracţiune de m2

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează
o activitate economică

41

între 0 şi 32, inclusiv

43

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj
pentru reclamă şi publicitate

29

între 0 şi 23, inclusiv

30

Nivelul din tabelul anterior s-au obţinut prin aplicarea la nivelul maxim prevazut de Legea 227/2015 a unei cote aditionale de 20% conform art.489 din legea 227/2015
privind codul fiscal si si HCL-ului.
CAPITOLUL VII – IMPOZITUL PE SPECTACOLE
NIVELURILE APLICATE ÎN ANUL
2020

Manifestarea artistică sau activitatea distractivă -Art. 481

22

NIVELURILE
APLICABILE ÎN
ANUL 2021

1. spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert
filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un
spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională

2%

2%

2. oricare alta manifestare artistica decat cele enumerate la punctul 1

5%

5%

TAXA SPECIALĂ DE SALUBRIZARE datorata in cazul in care nu exista contract de salubrizare
Taxa Specială de Salubrizare
Niveluri practicate în anul 2020
Taxa specială de salubrizare
Art.484 , alin.1

13 lei /lună pentru fiecare persoană fizică
115 lei/luna pentru fiecare persoana juridica

Niveluri aplicabile în anul 2021
13 lei /lună pentru fiecare persoană fizică
119 lei /luna pentru fiecare persoana juridica

Capitolul X
Alte dispozitii comune

(4) Pentru terenul intravilan agricol nelucrat timp de doi ani consecutivi, consiliul local poate majora impozitul pe teren intravilan agricol cu
pana 500% incepand cu al treilea an in conditiile stabilite prin hotararea consiliului local.
(5) Consiliul local poate majora impozitul pe cladiri si impozitul pe teren cu pana la 500% pentru cladirlle si terenurile neingrijite, situate in
intravilan.

23

ALTE TAXE
Art.486 .
Tarife practicate în anul
2020

Tarife aplicabile în anul 2021 cu 3.80%
inflatie)

105 lei

109lei

23 lei

24 lei

Taxa pentru viza autorizatiei taxi pt.transport persoane sau bunuri (pentru
următorii 5 ani)

523 lei

543 lei

Taxa oficiere casatorie in repausul saptamanal

105 lei

109 lei

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa

536 lei

556 lei

Taxa timbru pentru executări și cheltuieli

21 lei

22lei

Taxa brasament gaze

52 lei

54lei

Taxa negatie aviz electrica

52 lei

54lei

Taxa eliberare aviz functionare persoane juridice pt.pct.de lucru, care
desfasoare activ.economice + taxa eliberare acord functionare

105 lei

109 lei

DENUMIREA SERVICIULUI PENTRU PERCEPEREA TAXEI
Taxa firma
Taxa pentru eliberarea numarului postal

24

Taxa fotocopiere

2,6 lei/pagina

3 lei/pagina

Taxa pentru antrenamente –Sala de Sport ”Unirea Dobroești” (Sala Mare)

209 lei / ora

217lei / ora

Taxa pentru utilizarea salii de sport ”Unirea Dobroesti” (Sala Mica) de catre
echipele de club / echipele nationale.

52 lei / ora

54 lei/ora

314 lei /ora / 628 lei
/ora

326 lei / ora / 706 lei / ora

52 lei/h

54 lei / h

26 lei / h
53 lei

27 lei / h
55 lei

53 lei / h

55 lei / h

11 lei /mp/ zi

11 lei/mp/zi

Taxa pentru organizarea evenimentelor, simpozioane, gale în cadrul Sălii de
Sport ”Unirea Dobroești”

418 lei/h

434 lei/h

Taxa pentru utilizarea spatiilor pentru depozitare în cadrul Sălii de Sport
”Unirea Dobroești”

105 lei/luna

109 lei/luna

Taxa pentru închirierea spatiului destinat diverselor aparate în cadrul Sălii de
Sport ”Unirea Dobroești”, Primăriei comunei Dobroești, școlilor gimnaziale și
grădinițelor în limita 1mp

105 lei/luna/aparat

109 lei/luna/aparat

Taxa pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 5.001
kg și 7.500 kg inclusiv,

366 lei/ lună , 146
lei/săptămână sau 37
lei/zi

380 lei/ lună 152 lei/săptămână sau
38lei/zi

Taxa pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 7.501
kg și 12.500 kg inclusiv;

732 lei/lună , 293
lei/săptămână sau 73
lei/zi

706 lei/lună ,304 lei/săptămână sau
76lei/zi

Taxă pentru desfasurarea meciurilor oficiale interne / internaționale
Taxa pentru utilizarea salii de protocol din cadrul Salii de Sport Unirea
Dobroesti
Taxa pentru utilizare teren tenis
Taxa pentru eliberarea istoricelor de rol fiscal
Taxa pentru utilizare teren sport in aer liber
Taxa ocupare domeniu public
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Taxa pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 12.501
kg și 16.000 kg inclusiv
Taxa pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 16.001
kg și 22.000 kg inclusiv
Taxa pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 22.001
kg și 40.000 kg inclusiv
Taxa pentru vehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 40.001
kg inclusiv.
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1.569 lei/lună , 628 lei/
săptămână sau 157 lei /
zi
1.831 lei/lună , 732 lei/
săptămână sau 183 lei/
zi
2.354 lei/lună , 941
lei/săptămână sau 235
lei/zi
3138 lei/lună , 1.464
lei/săptămână sau 366
lei/zi

1628lei/lună , 652lei/ săptămână sau 163
lei / zi
1900 lei/lună , 760lei/ săptămână sau 190
lei/ zi
2443 lei/lună , 977 lei/săptămână sau 244
lei/zi
3257 lei/lună ,1520 lei/săptămână sau
380 lei/zi

TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU - LEGEA NR. 117/1999 PRIVIND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Nivelurile
practicate in anul
2020

Extras din norma juridică

Taxa, în lei

Nivelurile
propuse pentru
anul 2021, cu un
procent de
3.80%)
Taxa, în lei

CAPITOLUL I
Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice

1

2

3
4

Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de
instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a
certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor
acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare.(cf.art.4,alin.2.)
Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
- pentru animale sub 2 ani
- pentru animale peste 2 ani
Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului

2,9

3

x
2

x
2

2

2

2
5

2
5

16

17

5

Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

2

6

Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile
străine
Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

2

2

2

Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

2

7
8
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SANCŢIUNI ŞI CONTRAVENŢII , art.493
LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

1

2

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2020

NIVELURILE PROPUSE PRIN legea 227/2015. ŞI
APLICABILE ÎN ANUL 2021

Art. 294 alin. 3) legea 571/2003
- Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 71
de lei la 283 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 283 de lei la 705
de lei.

Art. 493 alin 3) legea 227/2015
- Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu
amendă de la 74 de lei la 296 de lei, iar cele de la alin 2 lit. b) cu
amendă de la 296 de lei la 737 de lei.

Art. 294 alin. 4) legea 571/2003
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa
şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 329 lei la 1.599 lei.

Art. 493 alin 4) legea 227/2015
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea,
evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de
intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu
amendă de la 344 lei la 1.673 lei.

LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE,
NIVELURILE PROPUSE PRIN legea 227/2015. ŞI
APLICABILE ÎN ANUL 2021

NIVELURILE PRACTICATE IN ANUL 2020
1 Art. 294 alin. (6)
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 284 de
lei la 1.131 de lei, iar cele de la lit. b)-d) cu amendă de la 1.131 de lei la 2.821
de lei.

28

Art. 493 alin 3) si 5) legea 227/2015(maj.cu 300%)
Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu
amendă de la 297 de lei la 1.183 de lei, iar cele de la lit. b cu
amendă de la 1.183 de lei la 2.951 de lei.

Art. 493 alin 4) si 5) legea 227/2015(maj.cu 300%)
Incălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi
gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.317 de lei la 6.397
de lei.

Art. 493 alin 4) si 5) legea 227/2015(maj.cu 300%)
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,
vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a
biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se
sancţionează cu amendă de la 1.378 de lei la 6.691 de lei.

Contravenții și sanctiuni în domeniul folosirii și întreținerii străzilor, aleilor, trotuarelor, drumurilor și celorlalte căi
de circulație rutieră și pietonală, cât și privind transporturile rutiere stabilite prin
Hotărârea Consiliului Local Dobroești nr. 35 din data de 27.10.2008
Nr.
crt.

1
2

3
4

Contravenții

Sancțiuni
Persoane fizice

Sancțiuni
Persoane juridice

Ocuparea, blocarea căilor rutiere, aleilor, trotuarelor sau împiedicarea
accesului autovehiculelor autorizate, în stațiile destinate transportului public de
călători în orice mod.
Spargerea, săparea, sau orice intervenție asupra străzilor, aleilor, trotuarelor
sau celorlalte căi de circulație rutieră sau pietonală, indiferent de lucrare sau motiv
(inclusiv intervențiile la rețelele subterane, aeriene și căminele de vizitare) fără
autorizațile sau avizele prealabile eliberate de organele competente, fără
respectarea condițiilor impuse în autorizație sau fără afișarea termenului de
execuție a lucrării, a numărului de autorizație și a numelui beneficiarului.
Degradarea, prin orice mijloace a îmbracăminții suprafețelor carosabile sau
pietonale a arterelor de circulație.
Nereaducerea la starea inițială, în termenele prevăzute în autorizație și/sau
avizele de săpătură a suprafețelor carosabile sau pietonale degradate în urma
intervențiilor la rețelele subterane pentru remedierea avariilor sau în urma
executării lucrărilor de reparație sau construire a rețelelor subterane sau cămine
de vizitare, cât și a oricăror alte lucrări autorizate.

400-800 lei

800-1500

400-800 lei

800-1500

300-500 lei

500-1000 lei

300-500 lei

500-1000 lei

29

5

6
7

8

9
10

11
12
13

Refacerea necorespunzătoare (prin nerespectarea prescripțiilor tehnice, a
normelor și normativelor în domeniu) a sistemelor rutiere și/sau a îmbrăcăminților
suprafețelor carosabile sau pietonale degradate în urma intervențiilor la rețelele
subterane, pentru remedierea avariilor, sau în urma executării lucrărilor de
reparație sau construire a rețelelor subterane sau cămine de vizitare, cât și a
oricăror alte lucrări autorizate.
Deversarea rezidurilor de la animale, sau a altor reziduri de orice natură,
blocarea sau înfundarea colectoarelor, gurilor de scurgere și căminelor pentru apă
menajeră sau pluvială de către cetățeni sau agenți economici.
Neluarea, de către deținători sau agenții economici care le exploatează, a
măsurilor de desfundare și curățare a colectoarelor, gurilor de scurgere și
căminelor pentru apă menajeră și pluvială, în vederea evitării sau înlăturării
inundațiilor ori formării apelor stagnate.
Montarea indicatoarelor pentru semnalizarea rutieră sau a indicatoarelor de
orice fel cît și executarea de marcaje rutiere, făr autorizațiile prealabile eliberate
de organele competente și/sau fără respectarea standardelor și reglementărilor în
domeniu.
Scoaterea, mutarea, deteriorarea sau distrugerea indicatoarelor de
semanlizare rutieră și/sau a marcajelor rutiere.
Neluarea, de către deținătorii sau agenții economici care le administrează și
exploatează a măsurilor pentru remedierea deranjamentelor și avariilor la rețelele
subterane sau aeriene de orice fel (incluziv camine de vizitare), în cel mult 48 de
ore de la producerea avariei sau a deranjamentului, dacă acestea sunt de natură să
aducă prejudicii domeniului public, privat sau circulației rutiere și pietonale.
Parcarea, staționarea sau oprirea autovehiculelor cu masă totală maximă
autorizată mai mare de 3,5 tone, în alte locuri decât cele special amenajate sau
autorizate în acest scop.
Obstrucționarea traficului auto și pietonal cu vehicule sau autovehicule
staționate sau parcate neregulamentar.
Depozitarea sau abandonarea autovehiculelor, remorcilor, utilajelor sau
vehiculelor de orice fel, uzate și/sau în stare de neutilizare, pe carosabilul străzilor,
trotuare, alei, parcări sau alte locuri din domeniul public sau privat al comunei.
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300-500 lei

500-1000 lei

300-500 lei

500-1000 lei

300-500 lei

500-1000 lei

300-500 lei

500-1000 lei

150-300 lei

300-600 lei

400-800 lei

800-1500 lei

300-500 lei

500-1000 lei

300-500 lei

500-1000 lei

300-500 lei

500-1000 lei

14

15

Efectuarea pe străzi, trotuare, în parcări sau pe alte suprafețe din domeniul
public, a lucrărilor de reparații la autovehicule care implică demontarea unor piese
sau subansamble de pe autovehicule și/sau sunt de natură să murdărească
suprafețe din domeniul public sau privat al comunei.
Împrejmuirea, delimitarea, marcarea sub orice formă a domeniului public sau
privat al comunei, de către orice persoana fizică sau juridică, în scopul de
rezervare a unui drept exclusiv de utilizare a acestuia, în orice scop, fără a deține
avizele și autorizațiile cerute de lege sau alte reglementări în vigoare.

300-500 lei

500-1000 lei

300-500 lei

500-1000 lei

Contravenții în domeniul asigurării salubrității și menținerii
aspectului gospodaresc și estetic al comunei
1

2
3

4

5

Depozitarea pe străzi, trotuare sau în alte locuri din domeniul public sau privat al
comunei, cu excepția organizărilor de șantier sau punctelor de lucru aprobate
potrivit legii, a materialelor de construcții de orice fel, lemnelor de foc, cărbunilor,
resturilor vegetale, ambalajelor, etc.
Depozitarea, la platformele gospodărești, a altor deșeuri decât cele menajere.
Deversarea, prin orice mijloace, pe străzi, drumuri, trotuare, alei, spații verzi sau
alte suprafețe din domeniul public sau privat, a apelor uzate, menajere sau
industriale din blocurile de locuințe, gospodăriile populației sau alte incinte și
clădiri deținute cu orice titlu.
Neluarea măsurilor pentru împrejmuirea corspunzătoare a șantierelor de
construcții și a punctelor de lucru, unde se execută astfel de lucrări și pentru
degajarea, după terminarea lucrărilor, a suprafețelor temporar ocupate de pământ,
moloz sau orice alte resturi de materiale, utilaje sau barăci și transportarea acestora
în locuri special amenajate și autorizate în acest scop.
Nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a lucrărilor care se
execută pe căile de circulație rutieră sau pietonală, sau în alte locuri din domeniul
public, unde se pot produce accidente.
Depozitarea dezordonată a meterialelor aprovizionate, inclusiv cele rezultate din
demolare sau săpătură, în interiorul incintelor aprobate pentru organizarea de
șantier.
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150-300 lei

300-600 lei

150-300 lei
150-300 lei

300-600 lei
300-600 lei

400-800 lei

800-1500 lei

300-500 lei

500-1000 lei

6

7
8

9
10
11
12

13
14
15
16

Neevacuarea dupa termenul de 24 de ore de la primirea somației efectuate de
agentul constator, a pământului, molozului sau a altor reziduri, din zonele de lucru
și transportarea acestor deșeuri în alte locuri decât cele dinainte stabilite sau pe
alte trasee.
Producerea sau răspândirea prafului de la clădirile în curs de demolare sau de la
transportarea molozului
Neluarea măsurilor necesare pentru menținerea ordinii și curățeniei în șantierele
de construcții sau a punctelor de lucru și a căilor publice din jurul acestora, precum
și neamenajarea drumurilor de acces în șantiere de către responsabilii lucrărilor de
construcții.
Neasigurarea lucrărilor de reparare și spălare a geamurilor și vitrinelor spațiilor
comerciale, de către deținătorii acestora.
Neasigurarea salubrizării și curățeniei rigolelor, aleilor, străzilor și locurilor de
parcare din jurul și din fața curților, clădirilor, blocurilor de locuințe, a spațiilor
comerciale și de producție, de către deținătorii sau locatarii acestora.
Neasigurarea coșurilor de gunoi pentru colectat hârtie sau alte deșeuri, la intrarea
în magazine sau lângă punctele de vânzare, de către agenții economici care
desfășoară activatăți de comerț ce pot produce resturi, gunoi, ambalaje, etc.
Neasigurarea, pe timp de iarnă, a măsurilor de îndepărtare a zăpezii și a gheții de
pe trotuarele din fața clădirilor, curților, spațiilor comerciale și de producție,
precum și a țurțurilor de gheață de la strașina clădirilor, de către deținătorii sau
chiriașii acestora.
Depozitarea amabalajelor sau gunoiului rezultat în urma salubrizării instituțiilor,
spațiilor comerciale, de producție și a trotuarelor, sau a deșeurilor menajere
provenite din locuințe, în coșurile stradale pentru hârtii.
Depozitarea, la platformele gospodărești, a gunoiului menajer, de către locuitorii
de la gospodăriile individuale, care nu au contract cu operatorul de salubritate.
Folosirea, de către producătorii de deșeuri, a recipienților necorespunzători pentru
colectarea deșeurilor sau lipsa acestora recipienți.
Neefectuarea, ori de câte ori este nevoie de către agenții economici, instituții,
asociații de proprietari/locatari, proprietarii gospodariilor individuale,
administratorii domeniului public și privat, a operațiilor de curățenie, dezinfecție,
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300-500 lei

500-1000 lei

300-500 lei

500-1000 lei

300-500 lei

500-1000 lei

150-300 lei

300-600 lei

150-300 lei

300-600 lei

150-300 lei

300-600 lei

300-500 lei

500-1000 lei

150-300 lei

300-600 lei

300-500 lei

500-1000 lei

150-300 lei

300-600 lei

400-800 lei

800-1500 lei

17

18
19
20
21
22

23
24
25

dezinsecție și deratizare a construcțiilor de orice fel, a incintelor si a terenurilor
deținute sau administrate. Deratizarea, dezinfecția și dezinsecția se vor realiza
doar cu unitați specializate și autorizate în acest scop.
Nerespectarea amplasamentului stabilit pentru instalarea chioșcurilor, rulotelor și
tonetelor de orice fel, destinate activităților de comerț, neasigurarea aspectului
estetic al acestora cât și neluarea măsurilor de menținere permanentă a ordinii și
curățeniei în zona de activitate comercială.
Ocuparea, depozitarea sau expunerea, fără avizele legale, pe suprafețele
aparținând domeniului public și privat al comunei, a obiectelor, mărfurilor sau
ambalajelor, de către persoanele fizice sau agenți economici.
Circulația animalelor izolate sau în turmă, pe arterele principale sau din zona
centrală a comunei, legarea acestora de stâlpii rețelelor electrice sau ai
indicatoarelor de circulație de copaci sau mobilierul urban.
Răsturnarea sau mutarea pubelelor pentru gunoi, a coșurilor stradale pentru hârtii,
bancilor și a celorlalte obiecte de mobilier urban, precum și amplasarea acestora
în alte locuri decât cele stabilite.
Depunerea deșeurilor urbane de orice fel sau a gunoiului de grajd lângă
containerele, pubelele sau camerele pentru gunoi, precum și împrăștierea
conținutului acestora.
Aruncarea cojilor de semințe și resturilor de fructe, a hârtiilor, sticlelor, paharelor,
cioburilor acestora, ambalajelor din hârtie și plastic sau a resturilor alimentare, pe
străzi, trotuare, în parcuri și spații verzi, zone de agrement, săli de spectacole,
autogări, stații de autobuz și mijloace de transport în comun sau în alte locuri
publice.
Afișarea sau lipirea, în alte locuri decât cele special amenajate, a oricăror
publicații, afișe, reclame sau materiale de informare publică.
Deteriorarea sau degradarea băncilor pentru odihnă, panourilor de afișaj și
mijloacelor destinate menționării ordinii și curățeniei, precum și a altor obiecte de
mobilier urban.
Folosirea, de către persoanele adulte, a obiectelor de joacă pentru copii din locurile
special amenajate. Deteriorarea sau distrugerea obiectelor de joacă sau
amenajărilor din zona acestora.
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400-800 lei

800-1500 lei

300-500 lei

500-1000 lei

300-500 lei

500-1000 lei

150-300 lei

300-600 lei

150-300 lei

300-600 lei

150-300 lei

300-600 lei

300-500 lei

500-1000 lei

150-300 lei

300-600 lei

300-500 lei

500-1000 lei

26 Neridicarea sau ridicarea cu întârziere, a resturilor vegetale rezultate din

400-800 lei

800-1500 lei

27

400-800 lei

800-1500 lei

150-300 lei

300-600 lei

400-800 lei

800-1500 lei

400-800 lei

800-1500 lei

400-800 lei

800-1500 lei

28
29
30
31

activitatea de întreținere a spațiilor verzi, de către operatorul acestui serviciu
public.
Aruncarea gunoiului rezultat în urma întreținerii trotuarelor, spațiilor verzi,
inclusiv a celor dintre blocurile de locuințe, în rigole sau pe carosabilul căilor de
circulație.
Arderea, în gospodăriile proprii, a materialelor inflamabile care prin ardere
poluează puternic mediul înconjurător (cauciucuri, deșeuri textile etc.)
Spălarea, în apele naturale, a autovehiculelor, utilajelor, ambalajelor și
materialelor care conțin uleiuri, combustibili lichizi, lubrefianți, substanțe
periculoase sau pesticide.
Excavarea și prelucrarea de pământ pentru orice scop, fără avizele și autorizațiile
legale.
Împrejmuirea sau delimitarea neautorizată a zonelor din domeniul public sau
privat, pentru amenajarea de parcări sau în orice alt scop.

Contravenții în domeniul intreținerii și folosirii parcurilor,
spațiilor și zonelor verzi ale comunei
1

2
3
4

5

Ruperea sau tăierea copacilor, degradarea sau distrugerea în orice fel
a arborilor sau arbuștilor din parcuri, spații sau zone verzi, aliniamente
stadale și de a lungul căilor de circulație.
Ruperea, degradarea sau distrugerea florilor din spațiile verzi, peluzele
sau straturi de flori.
Pășunatul animalelor în parcuri sau pe zonele verzi.
Murdărirea, prin orice mijloace, sau depozitarea de gunoaie, deșeuri
sau materiale de orice fel, pe straturile de flori și peluzele din parcuri,
zonele de agrement, scuaruri sau zonele verzi ale comunei.
Degradarea sau murdărirea statuilor, grupurilor statuare,
monumentelor sau ariilor protejate.
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150-300 lei

300-600 lei

150-300 lei

300-600 lei

300-500 lei
300-500 lei

500-1000 lei
500-1000 lei

300-500 lei

500-1000 lei

Cositul ierbii din parcuri, zone și spații verzi, fără aprobarea celor în
drept.
7 Circulația, staționarea sau parcarea autovehiculelor și vehiculelor de
orice fel, pe spații verzi sau terenurile destinate spațiilor verzi.
8 Spălarea sau efectuarea lucrărilor de reparații, schimburi ulei, etc. la
autovehicule pe spațiile verzi sau pe orice altă zonă din domeniul
public.
9 Executarea lucrărilor de săpături pe spațiile verzi, fără autorizația
prealabilă eliberată de organele în drept sau fără respectarea condițiilor
impuse în autorizație.
10 Nereaducerea la starea inițială a suprafețelor de spații verzi degradate
în urma lucrărilor de remediere a deranjamentelor sau avariilor, de
reparații curente sau capitale, la rețelele subterane existente, sau de
construire a unor rețele subterane noi.
11 Schimbarea destinației, cultivarea de legume sau zarzavaturi sau
împrejmuirea abuzivă a spațiilor verzi sau terenurilor destinate
spațiilor verzi.
12 Însușirea sau înstrainarea materialului lemnos rezultat în urma
doborârii, din orice motiv și în orice fel, a arborilor din parcurile,
spațiile și zonele verzi ale comunei.
6

150-300 lei

300-600 lei

300-500 lei

500-1000 lei

400-800 lei

800-1500 lei

400-800 lei

800-1500 lei

400-800 lei

800-1500 lei

400-800 lei

800-1500 lei

400-800 lei

800-1500 lei

Contravenții în domeniul întreținerii și
folosirii cimitirului uman
1
2

Neamenajarea sau amenajarea necorespunzatoare a locurilor de veci concesionate
cât și nerespectarea clauzelor cuprinse în contractul de concesiune
Întreținerea necorespunzatoare a mormintelor și a dotărilor aferente acestora.

35

100-300 lei

200-400 lei

100-300 lei

200-400 lei

3
4
5
6
7
8
9

Depozitarea în alte locuri decât cele stabilite de administrația cimitirului, a
resturilor vegetale, excedentului de pământ rezultat din intreținerea mormintelor,
a gunoaielor, precum și a altor materiale rezultate în urma ceremoniilor religioase.
Deteriorarea sau distrugerea arborilor, arbustilor, gazonului și florilor, urcarea sau
călcarea pe morminte sau grilaje.
Deteriorarea, degradarea sau distrugerea, în orice fel, a mormintelor, a grilajelor,
a monumentelor funerare cât și a altor dotări din incinta cimitirului.
Accesul, în incinta cimitirului, a autovehiculelor și vehiculelor de orice fel, fără
autorizația administrației cimitirului, cu excepția mașinilor din convoiul mortuar
și a mașinii preotului.
Pășunatul în incinta cimitirului.
Intrarea cu câini în cimitir.
Degradarea, în orice mod, indiferent de motiv, a aleilor carosabile și pietonale.

PRIMAR
CONDU VALENTIN LAURENTIU

100-300 lei

200-400 lei

100-300 lei

200-400 lei

100-300 lei

200-400 lei

100-300 lei

200-400 lei

100-300 lei
100-300 lei
100-300 lei

200-400 lei
200-400 lei
200-400 lei

Inspector superior,
Logofatu Cecilia
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