
R O M A N I A
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL HUEDIN

    H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea stabilirii nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și

alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi aplicabile în anul 2020

Primarul oraşului Huedin, Dr. Moroşan Mircea, în baza prerogativelor prevăzute de Legea

nr.215/2001 a administraţiei publice locale.

Analizând prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, în care

la Titlul IX – Impozite și Taxe Locale – este stabilit cadrul legal pentru impozitele și taxele ce se constituie

în venituri la bugetele locale  pe anul 2020.

Ținând seama de referatul nr.  19618/08.03.2019 înaintat de către Biroul Impozite și Taxe Locale,

prin care solicită aprobarea stabilirii  nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și

alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi aplicabile în anul 2020 și luând în considerare procentul

ratei inflației de 4,6%  dat publicității prin comunicatul nr. 17/14.01.2019 al I.N.S pentru anul 2018.

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 2551/08.03.2019 înaintat de primar si avizat de comisia

pentru activitati ecopnomico – financiare la ședinta din data de 24.04.2019.

Luând în considerare prevederile art. 5, alin.1, lit.a, alin.2, art.16 alin.2, art.20, alin.1, lit.b, art.27,

art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele Publice Locale cu modificările la zi,  art.1, 2 alin. 1, lit.h,

art. 491 și Titlul IX din Legea nr.  227/2015  privind Codul Fiscal cu modificările la zi, punctul 24, 77, 148

din Titlul IX – Impozite și Taxe Locale din H.G.nr. 1/2016 cu modificările la zi, pentru aprobarea

normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, O.U.G nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

cu modificările la zi, Legea nr. 207/2015 privind Codul de Porcedura Fiscală cu modificările la zi, art.1,

alin.2, art.2, art.4, lit.b și art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională.

Conform prevederilor  art. 27,  art. 36, alin.l, 2, lit.b, alin 4, lit.c,  şi  art. 45, alin.2  lit.c, art. 61,

alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea  nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, cu modificările la zi.

      H O T A R A S T E

Art.1.Se aprobă stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte

taxe asimilate acestora, precum și amenzi aplicabile în anul 2020, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul impozite si taxe locale

și  Directia economică din cadrul  Primăriei orașului Huedin.

Nr.57/24.04.2019                                                         Consilieri total:        15
                                                                                               Consilieri prezenti: 14

     Consilieri absenti:                1
     Votat pentru:        14

Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează Secretar,
Cozea Marinela     Cozea Dan
LS………………………
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ANEXĂ la HCL nr. 57/24.04.2020: 

TABLOUL 

 cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aprobate pentru anul fiscal 2020 la nivelul 

orașului Huedin  
 

CAPITOLUL I – IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI: 

Art. 1 Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice ( potrivit art. 457 din L 227/2015) 

 
 (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii 

impozabile a clădirii (cf. art 457 alin. (1) din L 227/2015).  

(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă 
corespunzătoare, exprimată în lei/m2, din tabelul următor (cf. art 457 alin. (2) din L 227/2015): 
 

VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice 

 

Tipul clădirii Valori aprobate pt. 2019 

 art. 457 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

Valoarea impozabilă  

- lei/m2 - 

VALORILE STABILITE DE CONSILIUL LOCAL PENTRU ANUL  2020 

 art. 457 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

Valoarea impozabilă  

- lei/m2 - 
Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi 

încălzire (condiţii cumulative)  

Fără instalaţii de apă, canalizare, 

electrice sau încălzire  

Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice 

şi încălzire (condiţii cumulative)  

Fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau 

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 termic şi/sau chimic 

1013 608 1060 636 

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 

304 203 318 212 

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 

203 177 212 185 

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 

127 76 133 79 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi 

amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, 

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

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

clădirii 

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

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi 

amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte 

scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri 

prevăzute la lit. A-D 

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

clădirii 

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

 
Art. 2 Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice ( potrivit art. 458 din L 227/2015) 
   (1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,21% asupra valorii care poate fi (cf. 

art. 458 alin. (1) ): 

    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. 
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 (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 (cf. art. 458 alin. (3) ). 

  (3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile 
determinate conform art. 457 (potrivit art. 458 alin. (4) ). 

 

Art. 3  Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice ( potrivit art. 459 din L 227/2015) 
    (1) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop 

rezidenţial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform art. 458. 

    (2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457. 

    (3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli: 
    a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457; 

    b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina 

persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform prevederilor art. 458. 
 

Art. 4  Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice ( potrivit art. 460 din L 227/2015) 

 

 (1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,105%  asupra 

valorii impozabile a clădirii (cf. art. 460 alin. (1) ).  

  (2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,05%, asupra 
valorii impozabile a clădirii (cf. art. 460 alin. (2) ). 

 (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se 

calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii (cf. art. 460 alin. (3) ). 
 (4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop 

rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3) (cf. art. 460 alin. (4) ). 

 (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 5% (cf. 

art. 460 alin. (8) ). 
 
Note: 
Potivit art. 455 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 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. 
Calcului impozitului/ taxei pe clădiri în cazul persoanelor juridice se face potrivit prevederilor art. 457,458,459 și 460 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
Declararea şi datorarea impozitului/taxei pe clădiri se face conform prevederilor art 461 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal. 
Plata impozitului/taxei pe clădiri se face  potrivit prevederilor art. 462 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
 

 

Articole din L227 Cote prevăzute în Codul Fiscal Cote aprobate pt anul 2019 Cote stabilite de Consiliul Local pt anul 2020 

Art. 457 alin. (1) 0,08 % - 0,2% 0,10% 0,10% 

Art. 458 alin. (1)                                    0,2 % - 1,3% 0,20% 0,21% 

Art. 460 alin. (1)                                    0,08 % - 0,2% 0,10% 0,105% 

Art. 460 alin. (2)                                    0,2 % - 1,3% 1,00% 1,05% 
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CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN 

 
 Art. 5   Calculul impozitului/taxei pe teren ( potrivit art. 465 din L 227/2015) (rangul oraşului Huedin este 3): 

 

   (1) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se 

stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel (cf. art. 465 alin. (2) ): 

 
Zo

na 

Nivelurile impozitului/taxei pentru localitatea de rangul III 

din Legea nr.227/2015 

-indexate cu rata inflației de 4,6%- 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi,  

aprobate pt anul 2019 

art. 465 alin.  (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, 

 lei / ha 

Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi,  stabilite 

de Consiliul Local pt anul 2020 

art. 465 alin.  (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, 

 lei / ha 
 

A  5550 – 13875   6633 6938 

B 3772 – 9428  4507 4714 

C 1792 – 4480  2141 2239 

D 1043 – 2586  1246 1303 

 

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe 

teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor (cf. art. 465 alin. (3)  și (4)): 

 
Nivelurile aprobate pt anul 2019 

 art. 465 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

                                  Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan 

- orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii – 

- lei/ha - 

Nivelurile stabilite de Consiliul Local pt anul 2020 

 art. 465 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

         Impozitul/taxa pe terenurile amplasate în intravilan 

    - orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii – 

- lei/ha - 
Nr. 

crt. 

Categoria de folosinţă Zona A B C D Categoria de folosinţă Zona A B C D 

1. Teren arabil  28 21 19 15 Teren arabil  29 22 20 16 
2. Păşune  21 19 15 13 Păşune  22 20 16 14 
3. Fâneaţă  21 19 15 13 Fâneaţă  22 20 16 14 
4. Vie  47 35 28 19 Vie  49 37 29 20 
5. Livadă  54 47 35 28 Livadă  56 49 37 29 
6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră  28 21 19 15 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră  29 22 20 16 
7. Teren cu ape  15 13 8 0 Teren cu ape  16 14 8 0 
8. Drumuri şi căi ferate  0 0 0 0 Drumuri şi căi ferate  0 0 0 0 
9. Teren neproductiv  0 0 0 0 Teren neproductiv  0 0 0 0 

 

*Suma stabilită conform tabelului de mai sus (de la alin. (2) ),  se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie aferent rangului localității, care în cazul orașului Huedin este 3. 
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(3) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare 

prevăzută în următorul tabel (cf. art. 465 alin. (7)) : 
 

Categoria de folosinţă Niveluri aprobate pt anul 2019 

 art. 465 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
- lei/ha - 

Niveluri stabilite de Consiliul Local pt anul 2020 

 art. 465 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
- lei/ha - 

Niveluri prevăzute la art. 465 alin. (7) 
-indexate cu rata inflației de 4,6%- 

- lei/ha - 
Zona A B C D Zona A B C D  

1. Teren cu construcţii  31 28 26 22  32 29 27 23 23 – 32  
2. Teren arabil  51 49 46 43  53 51 48 45 45 – 53  
3. Păşune  28 26 22 20  29 27 23 21 21 – 29  
4. Fâneaţă  28 26 22 20  29 27 23 21 21 – 29  
5. Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1  56 54 51 49  59 56 53 51 51 – 59  
5.

1. 

Vie până la intrarea pe rod  0 0 0 0  0 0 0 0 0 

6. Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 

6.1 
 

57 54 51 49  60 56 53 51 51 – 60  

6.

1. 

Livadă până la intrarea pe rod  0 0 0 0  0 0 0 0 0 

7. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu 

excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1 
 

16 14 12 8  17 15 13 8 8 – 17  

7.

1. 

Pădure în vârstă de până la 20 de ani şi pădure cu 

rol de protecţie 

 0 0 0 0  0 0 0 0 0  

8. Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări 

piscicole 

 6 5 2 1  6 5 2 1 1 – 6  

8.

1. 

Teren cu amenajări piscicole  34 31 28 26  36 32 29 27 27 – 36  

9. Drumuri şi căi ferate  0 0 0 0  0 0 0 0 0 
10

. 

Teren neproductiv  0 0 0 0  0 0 0 0 0 

 
* Suma corespunzătoare din tabelul de mai sus ( de la alin. (3) ) se înmulțește cu coeficientul de corecție aferent zonei:  zona A=2,3; zona B=2,2; zona C=2,1; zona D=2. 
Note: 

Potrivit art . 463 alin (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, 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. 

Calculul impozitului/taxei pe teren se face conform prevederilor art 465 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal 

Declararea şi datorarea impozitului/taxei pe teren se face conform prevederilor art 466 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal. 
Plata impozitului/taxei pe teren se face conform prevederilor art 467 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal. 
 Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri şi a impozitului/taxei pe teren, pentru anul 2020, se aplică delimitarea zonelor în intravilan aprobată prin Hotărârea nr. 

29/14.04.2003 privind încadrarea terenurilor din oraşul Huedin pe zone fiscale, iar pentru extravilan, se aplică prevederile Hotărârii nr. 108/27.11.2006 privind încadrarea 

terenurilor situate în extravilanul oraşului Huedin pe zone fiscale. 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 
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Art. 6 Calcului impozitului pe mijloacele de transport (potrivit art 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal) 
 
(1) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, 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 următor (potrivit art. 470 alin. (2) ): 

 
 

 Impozitul pe mijloacele de transport 

 

Niveluri aprobate pt anul 2019 

cf L 227/2015 art 470 alin (2) 
Niveluri stabilite de Consiliul Local pt 

anul 2020 

cf L 227/2015 art 470 alin (2) 

Nr. 

Crt. 

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică 

 

- lei / 200 cm3 sau fracţiune din aceasta- - lei / 200 cm3 sau fracţiune din aceasta - 

I. Vehicule înmatriculate   

1 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv 8 8 

2 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3 9 9 

3 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv 18 19 

4 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 73 76 

5 Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 146 153 

6 Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 294 308 

7 Autobuze, autocare, microbuze 24 25 

8 Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv 30 31 

9 Tractoare înmatriculate 18 19 

II. Vehicule înregistrate Limite prevăzute în Legea 227/2015 

-indexate cu rata inflației de 4,6 %- 
Niveluri aprobate pt anul 2019 Niveluri stabilite de Consiliul Local pt. 

anul 2020 

1 Vehicule cu capacitate cilindrică lei/200 cm3  sau fracţiune din aceasta  lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta  lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta  

1.1 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3 2 – 4  3 3 

1.2 Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3 4 – 6  5 5 

2 Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată 53 – 159 lei/an 76 lei/an 79 lei/an 

 
(2) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 80% (potrivit art. 470 alin. (3) ).  

 
(3) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective (potrivit art. 470 alin. (4) ).  

 
(4) 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 ( potrivit art. 470 alin. (5) ): 

  Nivelurile aprobate pt  anul 2019 Nivelurile stabilite de Consiliul Local pt  anul 2020 
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Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă cf. art 470 alin. (5) din L 227/2015 
(în lei/an) 

cf. art 470 alin. (5) din L 227/2015,  
(în lei/an) 

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 

I două axe     

 1   Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone 0 144 0 151 

 2 Masa de cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone 144 400 151 418 

 3 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone 400 562 418 588 

 4 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone 562 1274 588 1333 

 5 Masa de cel puțin 18 tone 562 1274 588 1333 

II 3 axe     

 1 Masa de cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone 144 251 151 263 

 2 Masa de cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone 251 516 263 540 

 3 Masa de cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone 516 670 540 701 

 4 Masa de cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone 670 1033 701 1081 

 5 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 1033 1604 1081 1678 

 6 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 1033 1604 1081 1678 

 7 Masa de cel puțin 26 tone 1033 1604 1081 1678 

III 4 axe     

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 670 679 701 710 

 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone 679 1060 710 1109 

 3 Masa de cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone 1060 1683 1109 1760 

 4 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 1683 2497 1760 2612 

 5 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone 1683 2497 1760 2612 

 6 Masa de cel puțin 32 tone 1683 2497 1760 2612 

 

(5) În cazul unei combinații 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 (potrivit art. 470 alin. (6) ): 

 
 

 

 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă 

Niveluri aprobate pt anul 2019 
 cf. art 470 alin. (6) din L 227/2015 
(în lei/an) 

Nivelurile stabilite de Consiliul Local pt anul 2020 
 cf. art 470 alin. (6) din L 227/2015 
(în lei/an) 

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 

I 2 + 1 axe     

 1 Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone 0 0 0 0 
 2 Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone 0 0 0 0 
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 3 Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone 0 65 0 68 
 4 Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone 65 149 68 156 
 5 Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone 149 349 156 365 
 6 Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone 349 451 365 472 
 7 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 451 814 472 851 
 8 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone 814 1427 851 1493 
 9 Masa de cel puțin 28 tone 814 1427 851 1493 
II 2+2 axe     

 

 1 Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone 140 325 146 340 
 2 Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone 325 535 340 560 
 3 Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mică de 28 tone 535 785 560 821 
 4 Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mică de 29 tone 785 949 821 993 
 5 Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone 949 1558 993 1630 
 6 Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mică de 33 tone 1558 2162 1630 2261 
 7 Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mică de 36 tone 2162 3282 2261 3433 
 8 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 2162 3282 2261 3433 
 9 Masa de cel puțin 38 tone 2162 3282 2261 3433 
III 2+3 axe     

 

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1721 2395 1800 2505 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2395 3254 2505 3404 
 3 Masa de cel puțin 40 tone 2395 3254 2505 3404 
IV 3+2 axe     

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 1520 2111 1590 2208 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 2111 2920 2208 3054 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 2920 4319 3054 4518 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 2920 4319 3054 4518 
V 3+3 axe     

 1 Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone 864 1046 904 1094 
 2 Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone 1046 1563 1094 1635 
 3 Masa de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tone 1563 2487 1635 2601 
 4 Masa de cel puțin 44 tone 1563 2487 1635 2601 

 

REMORCI, SEMIREMORCI SAU RULOTE  
 
(6) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la art. 470 alin. (6) din L 227/2015, taxa asupra 
mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor (potrivit art. 470 alin. (7) ):  

 
Masa totală maximă autorizată Niveluri aprobate pt anul 2019 

- lei - 

Niveluri stabilite de Consiliul Local pt anul 2020 

- lei - 
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Art. 470 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 Art. 470 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 
a) Până la 1 tonă inclusiv 9 9 
b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 36 
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 53 55 

d) Peste 5 tone 65 68 
 

MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ 

 
(7) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor (potrivit art. 470 alin. (8) ): 
 

 Niveluri aprobate pt anul 2019 

- lei - 

Art. 470 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 

Niveluri stabilite de Consiliul Local pt anul 2020 

- lei - 

Art. 470 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal 21 22 
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri 57 60 
3. Bărci cu motor 213 223 
4. Nave de sport şi agrement*) 1134 1186 
5. Scutere de apă 213 223 
6. Remorchere şi împingătoare: X X 
a) până la 500 CP inclusiv 566 592 
b) peste 500 CP şi până la 2.000 CP inclusiv 921 963 
c) peste 2.000 CP şi până la 4.000 CP inclusiv 1417 1482 
d) peste 4.000 CP 2267 2371 
7. Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fracţiune din acesta 184 192 
8. Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale: X X 
a) cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv 184 192 
b) cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone şi până la 3.000 de tone inclusiv 284 297 
c) cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone 497 520 

 

Note:  
Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport se face potrivit prevederilor art 471 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal. 

Plata impozitului pe mijloacele de transport se face potrivit prevederilor art 472 din Legea nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal. 
 

CAPITOLUL IV  

 
ART 7 TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR  
 

Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor 
 Niveluri prevăzute de L 227/2015 

-indexate cu rata inflației de 4,6 %- 

Niveluri aprobate pt anul 2019 

- lei - 
Niveluri stabilite de Consiliul Local pt anul 2020 

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

de urbanism în mediul urban 

 x x 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de 

urbanism 

   

a) până la 150 m2 inclusiv 5 – 6  5 5 
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b) între 151 şi 250 m2 inclusiv  6 – 7  6 6 
c) între 251 şi 500 m2 inclusiv 7 – 9 8 8 
d) între 501 şi 750 m2 inclusiv 9 – 13  10 10 
e) între 751 şi 1.000 m2 inclusiv 13 – 15  12 13 
f) peste 1.000 m2 15 + 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 15 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depăşeşte 1.000 m2 

 Art 474 alin. (4) 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 se stabileşte de consiliul local în sumă de 

până la 15 lei, inclusiv. 

0 - 16 13 lei 14 lei 

474 alin. (5) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii 

de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-

anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a 

lucrărilor de construcţii 

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor 

de construcţii 

0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii 

 Art. 474 alin. (6) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 

de construire pentru alte construcţii decât cele 

menţionate la art 474  alin. (5) este egală cu 1% din 

valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, 

inclusiv valoarea instalaţiilor aferente. 

1,0% din valoarea autorizată a lucrărilor 

de construcţii 

1,0% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii 1,0% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii 

Art 474 alin. (8) Taxa pentru prelungirea unei 

autorizaţii de construire este egală cu 30% din 

cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale. 

30% din cuantumul taxei pentru 

eliberarea certificatului sau a autorizaţiei 

iniţiale 

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale 

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a 

autorizaţiei iniţiale 

Art 474 alin. (9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 

de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii 

este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită 

pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă 

părţii desfiinţate 

0,1% din valoarea impozabilă stabilită 

pentru determinarea impozitului pe cădiri, 

aferentă părţii desfiinţate 

0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului 

pe cădiri, aferentă părţii desfiinţate 

0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea 

impozitului pe cădiri, aferentă părţii desfiinţate 

 474 alin.(10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de 

foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi 

prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor 

geotehnice şi a studiilor privind ridicările 

topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se 

datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune 

şi explorare şi se calculează prin înmulţirea 

numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv 

afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o 

valoare cuprinsă între 0 şi 15 lei. 

 

0 - 16 7 lei pentru fiecare m2 afectat 7 lei pentru fiecare m2 afectat 

Art 474 alin.  (12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 

necesare pentru lucrările de organizare de şantier în 

vederea realizării unei construcţii, care nu sunt 

incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare 

de şantier. 

3,0% din valoarea autorizată a lucrărilor 

de organizare de şantier 

3,0% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier 3,0% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier 

Art 474 alin.  (13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei 

de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote 

ori campinguri este egală cu 2% din valoarea 

autorizată a lucrărilor de construcţie. 

2,0% din valoarea autorizată a lucrărilor 

de construcţii 

2,0% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii 2,0% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii 

Art 474 alin.  (14) Taxa pentru autorizarea amplasării 

de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de 

expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi 

reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de 

0 - 8 7 lei  pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie 7 lei  pentru fiecare m2 de suprafaţă ocupată de construcţie 
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până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de 

suprafaţă ocupată de construcţie. 

Art 474 alin.  (15) 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 se stabileşte de consiliul local 

şi este de până la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare 

racord. 

0- 14 10 lei pentru fiecare racord 10 lei pentru fiecare racord 

Art 474 alin (16) Taxa pentru eliberarea certificatului 

de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de 

către consiliile locale în sumă de până la 9 lei, 

inclusiv. 

0 - 9 5 lei  5 lei  

Art 475 alin. (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor 

sanitare de funcţionare se stabileşte de consiliul local 

şi este de până la 20 lei, inclusiv. 

0 - 21 14 lei  15 lei  

Art 475 alin.  (2) Taxele pentru eliberarea atestatului 

de producător din sectorul agricol,  se stabilesc de 

către consiliile locale şi sunt de până la 80 lei, 

inclusiv. 

0 - 85 51 lei  

 
53 lei  

 

Art 475 alin.  (2)Taxa pentru eliberarea carnetului de 

comercializare a produselor din sectorul agricol se 

stabilesc de către consiliile locale şi sunt de până la 

80 lei, inclusiv. 

0 – 85 51 lei 53 lei 

Art 475 alin. (3) Persoanele a căror activitate este 

înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 

- Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 

- Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit 

Clasificării activităţilor din economia naţională - 

CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui 

Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 

privind actualizarea Clasificării activităţilor din 

economia naţională - CAEN, datorează bugetului 

local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, 

în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară 

activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a 

autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în 

funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, 

în sumă de: 

    a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până 

la 500 mp, inclusiv; 

0 - 4240 - construcţii provizorii 51 lei / an  

- structuri de vânzare cu suprafeţe 

- de până la 50 mp: -101 lei; 

- între 50 mp şi 100 mp: - 203 lei; 

- între 100 mp şi 200 mp: - 304 lei; 

- peste 200 mp și mai mică sau egală cu 500 mp: - 405 lei . 

 

- construcţii provizorii 53 lei / an  

- structuri de vânzare cu suprafeţe 

- de până la 50 mp: -106 lei; 

- între 50 mp şi 100 mp: - 212 lei; 

- între 100 mp şi 200 mp: - 318 lei; 

- peste 200 mp și mai mică sau egală cu 500 mp: - 424 lei . 

 

  Art 475 alin. (3) Persoanele a căror activitate este 

înregistrată în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 

- Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 

- Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit 

Clasificării activităţilor din economia naţională - 

CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui 

Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 

privind actualizarea Clasificării activităţilor din 

economia naţională - CAEN, datorează bugetului 

local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, 

în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară 

activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a 

autorizaţiei privind desfăşurarea acestor activităţi, în 

funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, 

în sumă de: 

    b) până la 8.000 lei, pentru o suprafaţă mai  

0 - 8480  

- mai mare de 500 mp – 456 lei 
 

- mai mare de 500 mp – 477 lei 



11 

mare de  500 mp, 

Taxa timbru de arhitectură Legea nr. 121/2002 și Ordinul nr 

2348/1883/2005 

0,05% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții 0,05% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții 

CAPITOLUL V  

Art. 8 Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate 

 
Tip  Cota aprobată pentru anul 2019 

Art. 477 alin (5) din Legea nr. 227/2015 
Cota stabilită de Consiliul Local pt anul 2020 
Art. 477 alin (5) din Legea nr. 227/2015 

Cota pentru stabilirea taxei pentru servicii de 

reclamă şi publicitate 
3% 3% 

 
Calculul taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate se face potrivit art  477 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  
 

Art. 9 Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate 

 
Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate: Niveluri aprobate pt anul 2019 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 – 
art.478 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 

Niveluri stabilite de Consiliul Local pt anul 2020 

- lei/m2 sau fracţiune de m2 – 
art.478 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 

 

Niveluri din L 227 / 2015 

Art. 478 alin. (2) din Legea nr. 227/2015  
-indexate cu rata inflației de 4,6%- 

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana 

derulează o activitate economică 

24 25 0 - 33 lei 

b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei 
structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate 

18 19  0 - 24 lei 

 
Calculul taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se face potrivit art  478 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.  
 

CAPITOLUL VI  

Art. 10  IMPOZITUL PE SPECTACOLE 

 

Tip Cota aprobată pentru anul 2019 

art. 481 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 
Cota stabilită de Consiliul Local pt anul 2020 

art. 481 alin.(2) din Legea nr. 227/2015 
a. Cota pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, 

prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau 

internaţională 
2% 2% 

b. Cota pentru stabilirea impozitului pe spectacol în cazul oricărei altei manifestări 

artistice decât cele enumerate la lit. a) 5% 5% 

 
Calculul impozitului pe spectacole se face potrivit art  481 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

 

CAPITOLUL VII  

 

art 11 TAXE SPECIALE (potrivit art 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal) 
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(1) Taxele speciale pentru  funcţionarea  Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor: 
 

 

Nr 

crt 

Taxa specială 

Niveluri aprobate 

pt anul 2019 

-lei- 

Niveluri stabilite de 

Consiliul Local pt 

anul 2020 

-lei- 
1 Taxa specială pentru acte de identitate ( C.I. şi C.I.P.)              13 14 
2 Taxa contravaloare C.I.                   7 7 
3 Taxa C.I.P. 1 1 
4 Taxa pentru viza de reşedinţă 10 10 
5 Taxa  pentru căsătorie (sâmbăta sau duminica) 55 58 
6 Taxa pentru schimbare numelui pe cale administrativă   55 58 
7 Taxa pentru transcieri certificate naştere sau căsătorie                 55 58 
8 Taxa pentru eliberare dovezi căsătorie pentru străinătate                  55 58 
9 Taxa pentru eliberarea certificatelor de naştrere,căsătorie la cerere ( prima eliberare, furt, pierdere, deteriorare)

  

15 16 

10 Taxa pentru eliberarea certificatului de deces în urma pierderii, furtului, deteriorării 15 16 
11 Taxa furnizare date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor 1 leu/persoana 1 leu/persoana 
12 Taxa urgență furnizare date din Registrul Național de Evidență a Persoanelor 15 16 
13 Taxa soluționare cerere depusă 10 10 

  *Se exceptează de la plata taxelor pentru actele de identitate persoanele prevăzute la art. 40 din OUG nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de  

identitate ale cetăţenilor români. 

 

(2) Taxa specială pentru funcționarea serviciului de voluntariat pt. situații de urgență 

 

 

Nr 

crt 

Taxa specială 
Nivel aprobat pt anul 2019 

-lei/an/familie- 

Nivel stabilit de Consiliul Local pt anul 2020 

-lei/an/familie- 

1 Taxa pentru situații de urgență           
  

12 13 

 

 

CAPITOLUL VIII  

 

 

Art. 12 ALTE TAXE LOCALE (potrivit art 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal) 

 
(1) TAXE PENTRU OCUPAREA TEMPORARĂ A DOMENIULUI PUBLIC/COMERŢ STRADAL ŞI ALTE  ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE PE DOMENIUL PUBLIC  (potrivit  art.486 alin. (1) din Legea nr. 227/2015): 
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Nr.  

crt. 

Specificaţie Niveluri aprobate pt anul 2019 
 

Niveluri stabilite de Consiliul Local pt anul 2020 

 Venituri din ocuparea temporară a domeniului public x x 

1. Taxă zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice x x 

1.1. Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului stradal  2 lei/mp/zi 2 lei/mp/zi 

1.2. Pentru expunerea promoţională/depozitare pe locurile publice de materiale/produse 
necesare desfăşurări activităţii de comerţ (standuri publicitare). 

0,2 lei/mp/zi 0,2 lei/mp/zi 

1.3. Pentru comercializerea de produse specifice pe obiecte de mobilier stradal de tipul: 

dozatoare, vitrine frigorifice, autovehicule, de tip comercial, precum şi aparate 
standardizate, cu excepţia rulotelor de orice tip. 

2,0 lei/mp/zi 2,0 lei/mp/zi 

1.4. Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului stradal la sărbători religioase şi 

sărbători populare sau alte manifestări culturale 

2,0 lei/mp/zi  2,0 lei/mp/zi  

1.5.  Pentru comercializarea de produse agricole de către deţinătorii de certificate producător 

sau de către persoane juridice autorizate pe o perioadă de maxim 4 luni  

1,5  lei/mp/zi 1,5 lei/mp/zi 

1.6. Pentru utilizarea temporară a locurilor publice la manifestări promoţionale pentru o 
perioadă ce nu depăşeşte 30 zile 

1,5 lei/mp/zi 1,5 lei/mp/zi 

1.7. Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comercializării la festivaluri, târguri şi la 

zilele oraşului  „ZILELE HUEDINULUI “ 

5,0 lei/mp/zi 5,0 lei/mp/zi 

1.8. Pentru depozitarea abuzivă (fără acordul primăriei) pe domeniul public şi privat al 

oraşului Huedin de material lemnos şi alte materiale 

4,0 lei/mp/zi 4,0 lei/mp/zi 

1.9. Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerţului stradal la evenimente 
promoţionale, sportive şi culturale ( inclusiv parcuri distractive, spectacole de circ, etc) 

pentru o perioadă ce nu depăşeşte 30 zile 

1,0 lei/mp/zi 1,0 lei/mp/zi 

1.10 Pentru efectuarea de comerţ stradal 13 lei/ zi 14 lei/ zi 

 
 

 

Niveluri aprobate pt anul 

2019 

Niveluri stabilite de 

Consiliul Local pt anul 

2020 

Niveluri din L 227 / 2015 

-indexate cu rata inflației de 4,6 %- 

2 Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale 

administrativă 

507 530 Art. 486 alin. (4) din Legea nr. 227/2015  
530 lei 

3 Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri 

cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de 

consiliile locale 

30 31 Art. 486 alin. (5) din Legea nr. 227/2015  
 0-33 lei 

 

CAPITOLUL IX  
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Art. 13 SANCŢIUNI (potrivit art 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal) 

 
Sancţiuni – niveluri aprobate pentru anul 2019 cf art. 493 din Legea nr. 227/2015 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice 
Art. 493 alin. (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 71 lei la 283 lei, iar cele de la lit. b), cu amendă de la 283 lei la 705 lei 
Art. 493 alin. (4) 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. 
Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor juridice 

Art. 493 alin. (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv: 

- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 284 lei la 1.131 lei, iar cele de la lit. b), cu amendă de la 1.131 lei la 2.821 lei. 

- 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 1.317 lei la 6.397 lei. 

 
Art. 493 alin. (4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 2.500 lei. 

 

 
Sancţiuni – niveluri stabilite de Consiliul Local pentru anul 2020 cf art. 493 din Legea nr. 227/2015 

Limitele minime şi maxime ale amenzilor în cazul persoanelor fizice 
Art. 493 alin. (3) Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 74 lei la 296 lei, iar cele de la lit. b), cu amendă de la 296 lei la 737 lei 
Art. 493 alin. (4) 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 

Art. 493 alin. (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se majorează cu 300%, respectiv: 

- contravenţia prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 297 lei la 1.183 lei, iar cele de la lit. b), cu amendă de la 1.183 lei la 2.951 lei. 

- 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 lei la 6.691 lei. 

 
Art. 493 alin. (4^1) Necomunicarea informaţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 la 2.500 lei. 

 

 

Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

CAPITOLUL X 

 

Art. 14 BONIFICAŢII 

 
 Având în vedere că pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, teren şi a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, 
până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local ( conform art. 462 alin (2), art. 467 

alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Legea  nr. 227/2015 privind Codul fiscal ), s-a aprobat menţinerea valorilor stabilite pentru anul 2019, astfel: 

Prevederi din Legea nr. 227/2015 

privind limitele bonificaţiei, care se 

pot acorda: 

Bonificaţia aprobată pentru anul 2019 Bonificaţia stabilită de Consiliul Local pentru anul 2020 
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În cazul impozitului pe clădiri datorat de 

către contribuabili (art. 462 alin. (2) ): 
  

 persoane fizice: 0 – 10 % 10 % 10 % 
    persoane juridice: 0 – 10 % 5 % 5 % 

În cazul impozitului pe teren datorat de 

către contribuabili (art. 467 alin. (2) ): 
  

 persoane fizice: 0 – 10 % 10 % 10 % 
   persoane juridice: 0 – 10 % 5 % 5 % 

În cazul impozitului pe mijloacele de 

transport datorat de către contribuabili 

(art. 472 alin. (2) ): 
  

 persoane fizice: 0 – 10 % 10 % 10 % 
    persoane juridice: 0 – 10 % 5 % 5 % 

 

CAPITOLUL XI  

 

Art. 15 ANULAREA CREANŢELOR RESTANTE 
 

Pentru persoanele fizice şi pentru persoanele juridice se stabilește anularea creanţelor fiscale restante  şi a accesoriilor aferente acestora (totalul creanţelor),  

aflate în sold la data de 31 decembrie a anului 2019, în sume mai mici de 20 lei,  potrivit art. 266 aliniatele (5), (6) și (7) Legii nr. 207 /2015 privind Codul de procedură fiscală, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL XII  

 
 Art. 16 Publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, potrivit prevederilor art 162 din Legea nr 207/2015, privind Codul de procedură fiscală 
 
Plafonul minim al creanțelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii 

fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, după cum urmează: 

 

 Niveluri aprobate pt anul 2019 

lei 

Niveluri stabilite de Consiliul Local pt anul 2020 

lei 

În cazul persoanelor juridice 5000 5000 

În cazul persoanelor fizice 2500 2500 

 
CAPITOLUL XIII 
 

Art. 17 SCUTIRI ACORDATE DE CONSILIUL LOCAL 

În baza prevederilor art. 456, alin. (2), lit. j) şi ale art. 464, alin. (2), lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, luptătorii pentru victoria Revoluţiei din 

decembrie 1989, Consiliul local poate acorda scutirea sau reducerea impozitului pentru: 

-clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri, aflate în proprietatea sau coproprietatea acestora; 
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-terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri, aflate în proprietatea sau coproprietatea acestora. 

În anul 2019, luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 au beneficiat de scutire de la plata impozitului pentru clădirea de domiciliu şi 

terenul aferent, în temeiul HCL 132 /20.12.2016. 
 Pentru anul 2020, Consiliul Local stabilește menţinerea scutirii impozitului pentru clădirea de domiciliu şi terenul aferent, aflate în proprietatea sau 

coproprietatea luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989  ( cf.  HCL 132 /20.12.2016). 
 
CAPITOLUL XIV 

 

Art. 18 TAXE JUDICIARE DE TIMBRU sunt cele prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu 

completările și modificările ulterioare. 

 
Extras din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru: „Art. 50. – (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se actualizează anual cu indicele ratei inflației, 

prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Justiției.;” 

2) Extras din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal: „Art. 494. - … (10) Constituie venit la bugetul local sumele provenite din:  

……………………………………………………………………………… 

   b) taxele judiciare de timbru și alte taxe de timbru prevăzute de lege; 

……………………………………………………………………………… 

   (11) Sumele prevăzute la alin. (10) lit. b) … se ajustează pentru a reflecta rata inflației în conformitate cu normele elaborate în comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.” 
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